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Yapısı

Resimler
  Close / Clear tuşu 
Kapatma mekanizmasının sürgünün otomatik olarak içeri girmesi  
için çalıştırılması ve girişin silinmesi.
  On / Enter tuşu
  Açmaya hazır olma 
Geçerli açma kodunun girilmesi ve programlamanın başarıyla sonuçlanması 
durumunda LED yanar
  Pil değiştirme sembolü 
Bu LED yanarsa, lütfen 4 pilin hepsini birden değiştiriniz  
(LR6 / AA / 1.5V / Alkaline).
  Girişe / programlanmaya hazır  
Programlama moduna girişte LED yanar.  
Programlama moduterk edildiğinde söner.
   Girişi reddetme / Blokaj süresi 
Geçersiz bir kodun girilmesi veya programlamada bir hata yapılması 
durumunda LED yanar. Üç kez peş peşe hatalı bir kod girildiğinde kilit  
kullanımı 5 dakika süreyle bloke eder. Bu süre içerisinde LED yanıp söner.  
Bu durumda kilidin açılması geçerli bir kodla da mümkün değildir.

Sayın Müşterimiz,

PointSafe FP serisinin bir kasasını satın aldığınız için teşekkür ederiz.  
BURG-WÄCHTER firmasının bu kasası Burg-Wächter firmasının bu kasası  
tekniğin sunduğu en son ve en yeni olanaklar kullanılarak geliştirilmiş 
ve üretilmiştir. Kasa serisi Fingerprint (FP), standart- ve otel modlarında 
kullanılabilmektedir. Bu kasa bir Fingerprint sensörü ile donatılmıştır. Ek olarak  
tüm kasalar mekanik bir acil kilide de sahiptir.

Önemli: kullanma kılavuzunu programlamaya başlamadan 
önce lütfen sonuna kadar okuyunuz.

Yeni kasanızla size mutluluklar diliyoruz. 
BURG-WÄCHTER KG

Önemli bilgiler
–  Kodları ve acil anahtarını kasanın bulunduğu yerin dışında bir yerde saklayınız 

(Acil durum kilidi 4 adet pilin altındadır). 
–  Kişisel verileri kullanmayınız (örneğin doğum günü, telefon numarası vb …)
–  Kasa uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
–  Otelciler için: Bkz. „PointSafe FP Otel modunda“ ve ekteki misafir kodu kılavuzu.
–  Güvenlik nedeniyle kullanıcı ve Admin kodları fabrika ayarlarında 

bırakılmamalıdır.
–  Kasa öngörülen koruma fonksiyonuna ancak, binanın masif bir bölümüne 

sabitlendikten sonra kavuşacaktır. Gerekli sabit bağlantıyı sağlayabilmek için 
öngörülmüş olan ankraj noktalarını kullanınız (duvarda ve/veya zeminde).

–  Güvenlik nedeniyle kullanıcı kodu genel kodun sayısal kombinasyonu  
ile aynı olmamalıdır.

–  Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.

Genel
Point Serisi FP‘nin kasaları hem standart hem de otel modunda kullanılabilmektedir. 
Standart modda kasanın kullanılması için bir genel kod, bir kullanıcı kodu ve 
parmak için 5 hafıza mevcuttur. Otel modunda kasanın kullanılması için bir genel 
kod, bir kullanıcı kodu ve parmak için 1 hafıza mevcuttur.

Genel kod daima 8 hanelidir.
Kullanıcı kodunun hane sayısı 3 ila 6 arasında seçilebilir.

Genel kod: 12345678 (Fabrika ayarı)
Kullanıcı kodu: 168 (Fabrika ayarı) 
 
Bir işlem başarıyla sonuçlandıysa sonuçta „Açmaya hazır olma“ yeşil LED‘i yanar
„Girişi reddetme / Blokaj süresi“ kırmızı LED‘i işlemin hatalı olduğunu gösterir. Bu 
durumda asıl ayarlar saklı kalır.

Teknik Veriler

Blokaj süreleri 3 kez hatalı kod girildikten sonra 5 dakika

Elektrik beslemesi 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

İzin verilen  
ortam koşulları

-15 °C ila +50 °C % 95‘e kadar bağıl hava nemi 
(yoğuşmayan)

Sinyal sesleri
1 x Açma ve kapamada
2 x  Fingerprint sensörü arızalı veya temas sorunu 
3 x  Otel modunda misafir kodu kayıtlı değil
8 x Motor veya sürgü bloke

İşletmeye alma
–  Pil gözünün yan tarafındaki vidayı çıkartınız
–  Ön siperliğin PointSafe Logo‘lu başlığını aşağı kaydırınız
–  Pilleri yerleştiriniz (4 adet, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline) 
–  Programı çalıştırmak için elektronik şimdi yaklaşık 30 saniyeye gereksinir.  

Süre bitince „Enter“ tuşuna basınız
–  Kullanıcı kodunu giriniz (168) 
–  „Enter“ tuşuna tekrar basınız

Şimdi kasa açılabilir ve kişiye özel programlanabilir.

PointSafe FP standart modda
Menü yapısı

Klavyenin münferit tuşları üzerinde sayılar ve harfler göreceksiniz. Münferit 
fonksiyonların programlanması için sayı ve/veya harf kombinasyonları 
girilir. Bir programlama işleminin başlangıç harfleri kolayca hatırlamak için 
sayı kombinasyonunu gösterir. Münferit alt menülerde bu konulara ayrıca 
değinilmektedir.

Genel kod ile açma
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz. 
 Kapı otomatik olarak açılır.

Genel kod ile açma
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz. 
 Kapı otomatik olarak açılır.

Kullanıcı kodu ile açma
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra kullanıcı kodunu giriniz.  

Kapı otomatik olarak açılır.

Parmakla açma
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra kaydedilmiş olan parmağı sensörün  

üzerinde gezdiriniz. Kapı otomatik olarak açılır.

Kapatma 
–  „Close / Clear“ tuşuna basınız.
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Kullanıcı kodunun değiştirilmesi 
–  „On / Enter“ tuşuna basınız. 
–  Sonra kullanıcı kodunu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır.
–  „On / Enter“ tuşunu ikonunun altındaki sarı „Girişe / programlanmaya hazır“  

LED‘i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz.
–  Yeni kodu giriniz (3 ila 6 haneli).
–  „On / Enter“ tuşu ile onaylayınız.

Programlama başarılı ise „Girişe ve programlanmaya hazır“ LED‘i yeşil yanar.

Kilit konumlarının değiştirilmesi için programlama 
moduna giriş

Bunun için iki olanak vardır:
1.)  „On / Enter“ tuşuna basınız, genel kodu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır.  

„On / Enter“ tuşunu ikonunun altındaki sarı „Girişe / programlanmaya hazır“  
LED‘i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz.

2.)  „On / Enter“ tuşuna basınız, 76 (program modu) rakamını yazınız, sonra  
„On / Enter“ tuşuna yeniden basınız ve geçerli genel kodu giriniz. Kapı  
otomatik olarak açılır.  

„Girişe / programlanmaya hazır“ sarı LED yanıp söndüğü sürece programlama 
modunda bulunmaktasınız ve çeşitli işlemleri yapabilirsiniz.

Programlama modunun fonksiyonları
Genel kodun değiştirilmesi

–  22 rakamını (change Admin) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.
–  Yeni kodu giriniz (8 haneli) ve „On / Enter“ tuşu ile onaylayınız.
–  Yeni kodu tekrarlayınız ve „On / Enter“ tuşu ile onaylayınız.

Kullanıcı kodunun değiştirilmesi
–  28 rakamını (change user) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.
–  Yeni kodu giriniz (3 ila 6 haneli) ve „On / Enter“ tuşu ile onaylayınız.

Parmağın kaydedilmesi
–  23 rakamını (add finger) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.
–  Parmağı bir kaç kez sensörün üzerinden geçiriniz. Bu sırada sarı 

„Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i parmağın her geçişinde 
„Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i yeşil yanana kadar bir kez yanıp söner.

Tüm parmakların silinmesi
–  33 rakamını (delete finger) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.

Kullanıcı kodunun silinmesi
–  38 rakamını (delete user) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.

Standart moda geçiş yapma
–  76 rakamını (Standard Modus) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.

Otel moduna geçiş yapma
–  46 rakamını (Hotel Modus) yazınız, sonra „On / Enter“ tuşuna basınız.

Programlama modunun terk edilmesi
–  2 x „Close / Clear“ tuşuna basınız.

PointSafe FP otel modunda
Genel kod ile açma

–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz. 
 Kapı otomatik olarak açılır.

Kullanıcı kodu ile açma (bir kod kaydedilmişse)
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra kullanıcı kodunu giriniz. 
 Kapı otomatik olarak açılır.

Parmakla açma (bir parmak kaydedilmişse)
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra kaydedilmiş olan parmağı sensörün  

üzerinde gezdiriniz. Kapı otomatik olarak açılır. 

Sadece parmağın kaydedilmesi (kapı açıkken)
–  „On / Enter“ tuşuna „Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i yanana kadar basınız.
–  Parmağı bir kaç kez sensörün üzerinden geçiriniz. Bu sırada sarı 

„Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i parmağın her geçişinde „Açmaya hazır 
olma“ LED‘i yeşil yanana kadar bir kez yanıp söner.

–  „Close / Clear“ tuşu ile programlamaya son veriniz.

Sadece kullanıcı kodunun kaydedilmesi (kapı açıkken)
–  „On / Enter“ tuşuna „Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i yanana kadar basınız.
–  Kullanıcı kodunun girişini „On / Enter“ tuşu ile onaylayınız.
–  Programlama başarılı ise „Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i yeşil yanar.
–  „Close / Clear“ tuşu ile programlamaya son veriniz.

Dikkat: Açma için hem bir kod hem de bir parmak programlanacaksa,  
bunlar eşzamanlı olarak ve doğru sıralamayla (önce parmak, sonra kod) 
programlanmalıdır. Yeni bir programlama önceki verilerin tümünü siler  
(İstisna: genel kod daima saklı kalır)!

Parmağın ve kullanıcı kodunun kaydedilmesi
–  „On / Enter“ tuşuna „Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i yanana kadar basınız.
–  Parmağı bir kaç kez sensörün üzerinden geçiriniz. Bu sırada sarı 

„Girişe / programlanmaya hazır“ LED‘i parmağın her geçişinde „Açmaya hazır“ 
LED‘i yeşil yanana kadar bir kez yanıp söner, sarı „Girişe / programlanmaya hazır“  
LED‘i yanıp sönmeye devam eder.

–  Kullanıcı kodunun girişini „On / Enter“ tuşu ile onaylayınız.
–  „Close / Clear“ tuşu ile programlamaya son veriniz.

Dikkat: kilit 5 dakika açık kalırsa kaydedilmiş olan veriler (Code / Finger)  
otomatik olarak silinir.

Kasa misafir tarafından kapalı bırakıldığında misafir 
kodunun /parmağın silinmesi

–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra 34 rakamını (delete guest) yazınız. 
–  „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz. „Girişe / programlanmaya 

hazır“ LED‘i yeşil yanar ve kapı otomatik olarak açılır. Aynı zamanda tüm veriler  
( Kullanıcı kodu / Parmak) silinir.

Bertaraf etme
Sayın Müşterimiz,
lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi 
düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli 
materyallerden oluştuğunu düşününüz.

Elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin ev çöpü ile birlikte 
değil, ayrı olarak toplanması gerektiğine dikkatinizi çekmek 
isteriz. Lütfen şehriniz belediyesinin yetkili makamından elektrikli 
cihazlar için toplama yerinin nerede olduğunu sorunuz. 

AB Uyumluluk Beyanı ile ilgili sorularınız olduğunda lütfen  
info@burg.biz adresine başvurunuz

Hata ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır.


