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Utförande

Bilder
  Knappen Close / Clear 
Styr låsmekanismen för automatisk stängning av låsreglarna och tar  
bort inmatning.
  Knappen On / Enter
  Redo att öppna 
Ikonen ”C” lyser vid inmatning av en giltig öppningskod och vid lyckad 
programmering.
  Symbol för batteribyte 
Om denna symbol tänds måste samtliga 4 batterier bytas  
(LR6/AA/1.5V alkaliska).
   Redo för inmatning / programmering 
Vid aktivering av programmeringsläge tänds ikonen ”E”.  
Den släcks när läget avaktiveras.
  Avvisning av inmatning / blockering 
Ikonen ”F” tänds vid inmatning av en felaktig kod eller vid felaktig 
programmering. Om du anger fel kod tre gånger efter varandra blockerar  
låset betjäningen i 5 minuter. Under denna period blinkar ”F”.  
Låset kan i detta tillstånd inte öppnas, inte ens med giltig upplåsningskod.

Kära kund,

tack för att du har valt att köpa ett säkerhetsskåp från serien Pont Safe FP av  
firman BURG-WÄCHTER. Detta säkerhetsskåp har utvecklats och tillverkats enligt  
de senaste tekniska möjligheterna. Säkerhetsskåp från serien Fingerprint (FP)  
kan användas i standardläge och i hotelläge. Skåpen är utrustade med en  
sensor för fingeravtrycksläsning. Dessutom har alla säkerhetsskåp ett integrerat 
mekaniskt nödlås.

Viktigt: Läs hela användarmanualen innan du påbörjar programmering.

Vi önskar att du kommer att ha mycket glädje av ditt nya säkerhetsskåp.
BURG-WÄCHTER KG

Viktiga anvisningar
–  Förvara koderna och nödnyckeln på en säker plats utanför säkerhetsskåpet 

(nödnyckeln befinner sig under de 4 batterierna). 
–  Använd inte personliga data (t.ex. födelsedag, telefonnummer o.s.v. ....)
–  Avlägsna batterierna om säkerhetsskåpet inte ska användas under  

en längre period.
–  För hotell: Se ”PointSafe FP i hotelläge“ och den bifogade  

manualen för gästkod.
–  Av säkerhetsskäl bör du inte låta den fabriksprogrammerade användar-  

och administrationskoden vara kvar.
–  Säkerhetsskåpet fyller sin önskade säkerhetsfunktion först efter att det har  

fästs till en massiv byggnadsdel. Använd de förankringspunkter som är avsedda 
för fäste av säkerhetsskåpet för att skapa ett stabilt fäste (i säkerhetsskåpets 
vägg eller botten).

–  Av säkerhetsskäl får användarkoden inte vara den samma som huvudkoden.
–  Vänd dig till din återförsäljare vid problem eller frågor.

Allmän information
Säkerhetsskåp i serien Point FP kan användas i standardläge och även i hotelläge. 
För standardläge finns en huvudkod, en användarkod och 5 minnesplatser för 
fingeravtryck. För hotelläge finns en huvudkod, en användarkod och 1 minnesplats 
för fingeravtryck.

Huvudkoden är alltid 8-siffrig.
Användarkoden kan väljas som tre- eller sexsiffrig.

Huvudkod: 12345678 (abriksinställning)
Användarkod: 168 (abriksinställning) 
 
Om åtgärden utfördes korrekt tänds grön ikon ”Redo att öppna“ efter genomförd 
åtgärd. En tänd röd ikon ”Avvisning av inmatning / blockering“ betyder att åtgärden 
utfördes felaktigt. I sådana fall förblir den ursprungliga inställningen aktiv.

Tekniska parametrar

Blockeringstid 5 minuter efter att koden har angivits  
fel 3 gånger.

Strömförsörjning 4 x MIGNON LR6/AA alkaliska batterier

Omgivningsvillkor -15°C till +50°C luftfuktighet upp till 95 %  
(icke-kondenserande)

Signaltoner
1 x vid upplåsning och låsning
2 x  defekt fingeravtryckssensor eller kontaktproblem 
3 x  ingen gästkod lagrad i hotelläge
8 x motorn eller låsreglarna är blockerade

Idrifttagning
–  Avlägsna skruven från batterifackets sida.
–  Skjut locket för frontpanelen med logon PointSafe nedåt.
–  Sätt i batterierna (4 stycken, LR6/AA/1.5V/alkaliska). 
–  Det tar nu ca. 30 sekunder för elektroniken att ladda programmet.  

Tryck efteråt ned knappen ”Enter”.
–  Ange användarkoden (168).  

Tryck ned knappen ”Enter” igen.

Nu kan säkerhetsskåpet öppnas och programmeras enskilt.

PointSafe FP i standardläge
Menystruktur

På tangenterna finns både siffror och bokstäver. För programmering används siffer- 
eller bokstavskombinationer. De första bokstäverna i programmeringsprocessen 
utgörs av en sifferkombination (för att det ska vara lättare att komma ihåg dem). 
Detta anges alltid tydligt i enskilda undermenyer.

Upplåsning av säkerhetsskåpet med huvudkod
–  Tryck ned knappen ”On / Enter”, ange efteråt giltig huvudkod.  

Säkerhetsskåpets dörr öppnas automatiskt.

Upplåsning av säkerhetsskåpet med användarkod
–  -Tryck ned knappen ”On / Enter”, ange efteråt giltig användarkod. 

Säkerhetsskåpets dörr öppnas automatiskt.

Upplåsning av säkerhetsskåp med fingret
–  Tryck ned knappen ”On / Enter” och dra sedan fingret över sensorn.  

Dörren öppnas automatiskt.

Låsning av säkerhetsskåpet
–  Tryck ned knappen ”Close / Clear”.
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Ändring av användarkod 
–  Tryck ned knappen ”On / Enter”. 
–  Ange efteråt användarkoden. Dörren öppnas automatiskt.
–  Hål knappen ”On / Enter nedryckt tills gul ikon ”Redo för 

inmatning / programmering“ börjar blinka.
–  Ange den nya koden (tre- till sexsiffrig).
–  Bekräfta med knappen ”On / Enter”.

Vid lyckad programmering ändras färgen på ikonen ”Redo för 
inmatning / programmering“ till grön.

Aktivering av programmeringsläge för ändring 
av låsinställning.

Detta kan utföras på två sätt:
1.)  Tryck ned knappen ”On / Enter”, ange giltig huvudkod. Dörren öppnas 

automatiskt. Hål knappen ”On / Enter nedryckt tills gul ikon ”Redo för  
inmatning / programmering“ börjar blinka.

2.)  Tryck ned knappen ”On / Enter”, ange 76 (programmeringsläge), tryck  
efteråt ned ”On / Enter” igen och ange giltig huvudkod. Säkerhetsskåpets dörr 
öppnas automatiskt.  

När LYSDIODEN under ikonen ”Redo för inmatning / programmering“ börjar blinkar 
befinner du dig i programmeringsläge och du kan genomföra olika åtgärder.

Funktioner i programmeringsläge
Ändring av huvudkod

–  Ange nummer 22 (change admin), tryck efter på knappen ”On / Enter”.
–  Ange den nya koden (8-siffrig) och bekräfta med knappen ”On / Enter”.
–  Upprepa den nya koden och bekräfta med knappen ”On / Enter”.

Ändring av användarkod
–  Ange nummer 28 (change user), tryck efter på knappen ”On / Enter”.
–  Ange den nya koden (tre- till sexsiffrig) och bekräfta med knappen ”On / Enter”.

Lagring av fingeravtryck
–  Ange nummer 23 (add finger), tryck efter på knappen ”On / Enter”.
–  Dra fingret över sensorn ett par gånger. Den gula LYSDIODEN under ikonen 

”Redo för inmatning / programmering“ blinkar en gång för varje gång du  
drar fingret över sensorn tills ikonen ”Redo för inmatning / programmering“  
lyser grönt.

Borttagning av alla fingeravtryck
–  Ange nummer 33 (delete finger), tryck efter på knappen ”On / Enter”.

Borttagning av användarkoden
–  Ange nummer 38 (delete user), tryck efter på knappen ”On / Enter”.

Övergång till standardläge
–  Ange nummer 76 (Standard Modus), tryck efter på knappen ”On / Enter”.

Övergång till hotelläge
–  Ange nummer 46 (Hotel Modus), tryck efter på knappen ”On / Enter”.

Stäng programmeringsläge
–  Tryck ned knappen ”Close / Clear”2 gånger.

PointSafe FP i hotelläge
Öppning med huvudkod

–  Tryck på ”On / Enter”, ange efteråt huvudkoden.  
Säkerhetsskåpets dörr öppnas automatiskt.

Öppning med användarkod (endast om koden finns lagrad)
–  Tryck på ”On / Enter”, ange efteråt användarkoden.  

Säkerhetsskåpets dörr öppnas automatiskt.

Öppning med finger (om fingeravtryck finns lagrat)
–  Tryck ned knappen ”On / Enter” lägg sedan fingret mot sensorn. 

Säkerhetsskåpets dörr öppnas automatiskt. 

Lagring av endast fingeravtryck
–  Håll knappen ”On / Enter” nedtryckt tills ikonen ”Redo för 

inmatning / programmering“ tänds.
–  Dra fingret över sensorn ett par gånger. Den gula LYSDIODEN under  

ikonen ”Redo för inmatning / programmering“ blinkar en gång för varje gång  
du drar fingret över sensorn tills ikonen ”Redo att öppna “ lyser grönt.

–  Avsluta programmeringen med knappen ”Close / Clear”.

Lagring av endast användarkod (med öppen dörr)
–  Håll knappen ”On / Enter” nedtryckt tills ikonen  

”Redo för inmatning / programmering“ tänds.
–  Ange användarkoden och bekräfta med knappen ”On / Enter”.
–  Vid korrekt programmering ändras färgen på ikonen  

”Redo för inmatning / programmering“ till grön.
–  Avsluta programmeringen med knappen ”Close / Clear”.

Varning: Om både kod och fingeravtryck läggs in för upplåsning måste  
de programmeras samtidigt i rätt ordning (först fingeravtryck, sedan kod). 
En ny programmering tar bort alla föregående uppgifter (undantag:  
huvudkoden ligger alltid kvar)!

Lagring av fingeravtryck och användarkod
–  Håll knappen ”On / Enter” nedtryckt tills ikonen ”Redo för 

inmatning / programmering“ tänds.
–  Dra fingret över sensorn ett par gånger. Den gula LYSDIODEN under ikonen 

”Redo för inmatning / programmering“ blinkar en gång för varje gång du 
drar fingret över sensorn tills ikonen ”Redo för inmatning / programmering“ 
lyser grönt, den gula LYSDIODEN under ikonen ”Redo för 
inmatning / programmering“ fortsätter att blinka.

–  Ange användarkoden och bekräfta med knappen ”On / Enter”.
–  Avsluta programmeringen med knappen ”Close / Clear”.

Varning: Om låset är upplåst i mer än 5 minuter tas alla lagrade  
koder/fingeravtryck bort.

Ta bort gästkod när säkerhetsskåpet har lämnas 
låst av gästen

–  Tryck ned knappen ”On / Enter”, ange efteråt nummer 34 (delete guest). 
–  Tryck ned knappen ”On / Enter”, ange efteråt giltig huvudkod. Ikonen ” 

Redo för inmatning / programmering“ lyser grönt och säkerhetsskåpets dörr 
öppnas automatiskt. Samtidigt tas alla data bort (användarkod/fingeravtryck).

Kassering
Kära kund
Hjälp oss att minska mängden oanvänt avfall. Om du planerar att kassera denna 
utrustning, vänligen tänk på att ett stort antal delar i utrustningen innehåller 
värdefulla mineraler som kan återvinnas.

Vi vill uppmärksamma dig på att elektrisk utrustning 
inklusive batterier inte får kasseras tillsammans med 
hushållsavfall, sådan utrustning måste omhändertas separat. 
Förhör dig hos närmaste myndighet på platsen där du bor 
angående insamlingsplatser för elektroniskt avfall. 

Vid frågor om EG-försäkran om överensstämmelse, 
kontakta oss på info@burg.biz

Med reservation för fel och ändringar.


