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Технически данни

Период на 
блокиране

5 мин. след 3-кратно въвеждане на грешен код

Захранване 4 х алаклни батерии LR6 / АА

Благоприятни 
условия на 
околната среда

–15°С до +50°С с отн. влага на въздуха до 95 %  
(без кондензация)

Въвеждане в експлоатация
–  Свалете болтчето от нишата за батериите
–  Отдръпнете в дясно капачето от централния капак с емблемата PointSafe 
–  Сложете батериите (4 броя, LR6 / АА / 1,5V / алкални)
–  От този момент на електрониката са необходими 30 сек. за стартиране  

на програмата. След това натиснете клавиш „Enter”.
–  Въведете потребителския код (168)
–  Натиснете отново клавиш „Enter”
–  Сега можете да отворите трезора и да го програмирате за  

индивидуална употреба.

Внимание: Ако батериите са почти изхабени, върху дисплея ще се  
изобрази „LoBatt”. След това е необходимо да се сменят всичките 4 батерии 
(LR6 / АА / 1,5V / алкални)

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че сте решили да закупите трезор от серията PointSafe на 
компанията BURG-WÄCHTER. Този трезор е разработен, съотв. произведен, 
според най-новите технически възможности. Трезорите от серията Е могат 
да бъдат използвани в режими Стандарт и Хотел. Като допълнение всички 
трезори притежават интегрирана аварийна механична брава.

Внимание: Преди да започнете да програмирате, моля прочетете 
цялото упътване за употреба.

Нека Вашият нов трезор да Ви донесе много радостни преживавяния.
Ваша, Компания BURG-WÄCHTER 

Важни инструкции
–  Съхранете цифровите кодове и аварийния ключ на безопасно място извън 

трезора (аварийният ключ е поместен под 4 батерии).
– Не използвайте лични данни (напр. рождени дни, телефонни номера и др.).
–  Ако трезорът няма да бъде използван за продължителен период от време, 

моля, извадете батериите от него.
–  За сферата на хотелиерството: Вж. „Особености на версията за хотели” и 

прибавеното упътване за код на госта.
–  С оглед на Вашата сигурност не се препоръчва оставяне на настойката на 

потребителския и администраторския код от завода.
–  Трезорът ще изпълни максимално своите предохранителни функции едва 

след като се прикрепи към някоя от масивните части на сградата. С цел 
приготвянето на стабилна опора, моля, използвайте анкерните точки, които 
са предназначени за това (върху стена или на дъно).

–  В случай на неясности или проблеми, моля, обърнете се към продаващия.

Общи информации
Трезорите от серията Point могат да бъдат използвани като в режима Стандарт, 
така и в режима Хотел. В този режим за управление на трезора имате на 
разположение генерален и потребителски код.

Генералният код е винаги 8-цифрен.
Потребителският код може да бъде настроен от три- до шест-цифрен код.

Генерален код:   12345678 (настойка от завода)
Потребителски код: 168 (настойка от завода)

Structure

Изображение
 Клавиш Enter 

  Клавиш Close / Clear

  Клавиш Set

  Клавиш Time

  Клавиш H/M
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Настройка на часа
Вратичката трябва да е отворена, а резето изтеглено.
–  Придържете клавиша „SET” натиснат, показателят на часа ще  

започне да мига.
–  Натискайте клавиш „Н/М” дотогава докато не се изобрази търсеният час 

(изобразяване на часа: А 1 – 12 = 1 – 12 ч., Р 1 – 12 = 13 – 24 ч.).
–  Придържете клавиша „SET” натиснат – показателят за минутите  

ще започне да мига.
–  Натискайте клавиш „Н/М” дотогава докато не се изобрази търсената минута.
–  На края отново натиснете клавиш „SET”.

Отваряне посредством генералния код
–  Натиснете клавиш „Enter”
–  Въведете генералния код (настройка от завода 12345678)
–  Натиснете отново клавиш „Enter”

Върху дисплея ще се изобрази „PASS 1” и в продължение на 10 секунди ще 
протече обратно броене. След изтичането на този срок за кратко време ще се 
изобрази потребителският код и вратичката ще се отвори автоматично.
Внимание: С цел затварянето на трезора е необходимо отново да се 
програмира потребителският код (вж. програмиране на потребителския код).

Програмиране на генералния код
Вратичката трябва да е отворена, а резето изтеглено.

–  Натиснете клавиш „Enter”
–  Въведете генералния код (настройка от завода 12345678)
–  Натиснете клавиш „Enter”
–  Ще се изобрази „PASS 1” и в продължение на 10 секунди ще протече 

обратно броене. По време на това обратно броене натиснете  
отново клавиш „Enter”.

–  Сега въведете новия генерален код (8 цифри)
–  Натиснете клавиш „Enter”
–  Въведете повторно новия генерален код
–  На края натиснете клавиш „Enter”.

Ако върху дисплея се изобрази „Good”, електрониката е запаметила новия код.

Особености на версията Хотел
Ако трезорът ще бъде използван във варианта за хотели, то той може да бъде 
превключван с помощта на генералния код. Вратичката трябва да остане 
отворена, а резето изтеглено.

–  Натиснете клавиш „Enter”
–  Въведете своя нов осем-цифрен код.
–  Натиснете отново клавиш „Enter”.
–  Ще се изобрази „PASS 1” и в продължение на 10 секунди ще  

протече обратно броене. По време на това обратно броене  
натиснете клавиш „Enter”.

–  Въведете код „16805”
–  Потвърдете промяната посредством клавиша „Enter”  

(върху дисплея ще се появи „SET-05”).

Ако вратичката остане отворена за време, по-дълго от 5 минути, 
потребителският код трябва отново да се зададе.

Ако желаете да превключите обрано на нормален режим, постъпвайте според 
гореспоменатото описание и на съответното място въведете код „16800”. 
Върху дисплея ще се появи „SET-00”, а потребителският код има неограничена 
във времето валидност и при отворена врата.

Ликвидиране на батериите
Уважаеми клиенти, 
моля, помогнете ни в намаляването на обема на отпадъците. Ако някога 
решите да изхвърлите този уред, моля, замислете се върху това колко 
компонента от него са изработени от ценни материали, които могат да 
бъдат рециклирани. Моля, не изхвърляйте уреда заедно с отпадъците от 
домакинството. Информирайте се в съответните места във Вашия район, къде 
се намират местата за предаване на вторични суровини с електропроизход.

  Сумволът на кофата за буклук означава: 
Изхабените батерии не трябва да се ликвидират заедно 
с отпадъците от домакинството. Моля, предайте 
батериите в магазина или в съответните вторични 
суровини. Предаването на батерии е безплатно и е 
установено със закон.

Отваряне посредствам потребителски код
– Натиснете клавиш „Enter”
– Въведете потребителския код
– Натиснете отново клавиш „Enter”
Вратичката ще се отвори автоматично.

Затваряне на трезора
Вратичката се затваря автоматично след натискането на клавиш „Close”.

Внимание: Ако вратичката е блокирана от някакво препятствие, върху 
дисплея ще си появи съобщение „BLOCK”. След това трезорът не може да бъде 
затворен. Отстранете препятствието и опитайте отново.

Програмиране на потребителския код
Вратичката трябва да е отворена, а резето изтеглено.

–  Натиснете клавиш „Enter”, върху дисплея ще се появи „Code”
–  Въведете потребителския код (от 3 до 6 числа)
–  Натиснете отново клавиш „Enter” и след това „Close”

Вратичката ще се затвори автоматично.

Грешно въвеждане
В затворено състояние трезорът не приема грешно въвеждане. В подобни 
случаи върху дисплея ще видите „CODE-ERROR” и ще чуете къси звукови 
сигнали. При трети грешен опит електрониката ще блокира трезора в 
продължение на 5 минути. След това трезорът може да бъде отворен  
както посредством генералния код, така и посредством правилния 
потребителски код. Ако въведете грешно число, можете да го изтриете с 
помощта на клавиш „Close“.

Запазено право за грешки и промени.


