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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το χρηματοκιβώτιο σειράς PointSafe FP της εταιρείας
BURG-WÄCHTER. Το χρηματοκιβώτιο έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με
εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων. Τα χρηματοκιβώτια σειράς
Fingerprint (FP) προορίζονται για κοινούς χρήστες, καθώς και τα ξενοδοχεία.
Είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων Επιπλέον, όλα τα
χρηματοκιβώτια διαθέτουν ενσωματωμένη μηχανική κλειδαριά εκτάκτου ανάγκης.
Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, παρακαλώ διαβάστε
προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο.
Η εταιρεία BURG-WÄCHTER KG

Σημαντικές υποδείξεις

Εικόνες
	Πλήκτρο Close / Clear
Έλεγχος μηχανισμού κλειδώματος για αυτόματο κλείσιμο των συρτών
και διαγραφή εντολής.
	Πλήκτρο On / Enter
	Έτοιμο να ανοίξει
Η εικόνα „C“ ανάβει μετά την εισαγωγή ενός έγκυρου κωδικού ανοίγματος
και τον επιτυχή προγραμματισμό.
	Σύμβολο για αλλαγή μπαταρίας
Σε περίπτωση που ανάβει το σύμβολο για αλλαγή της μπαταρίας, είναι
απαραίτητο να την αλλάξετε όλες τις 4 μπαταρίες (LR6/AA/1.5V /αλκαλικές).
	Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό
При переходе в режим программирования загорится иконка „E“.
Она погасне после выхода из режима программирования.
	 Απόρριψη ρύθμισης / χρόνος φραγής
Σε περίπτωση εισαγωγής ενός άκυρου κωδικού ανοίγματος ή εσφαλμένου
προγραμματισμού ανάβει η εικόνα „F“. Μετά από τρεις φορές λάθους εισαγωγής
κωδικού ανοίγματος, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου αναβοσβήνει η εικόνα „F“. Η κλειδαριά δεν ανοίγει ούτε με
χρήση ενός έγκυρου κωδικού ανοίγματος..
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–	Φυλάξτε τους αριθμητικούς κωδικούς και το κλειδί εκτάκτους ανάγκης
σε μια ασφαλή θέση εκτός του χρηματοκιβωτίου (κλειδαριά έκτακτης
ανάγκης βρίσκεται κάτω από τις 4 μπαταρίες)..
–	Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης,
αριθ. τηλεφώνου, κλπ.)
–	Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο δε θα χρησιμοποιηθεί για ένα
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε παρακαλώ τις μπαταρίες.
–	Για τα ξενοδοχεία βλ. „PointSafe FP σε λειτουργία ξενοδοχείου“ και τις
συνημμένες οδηγίες για τους πελάτες.
–	Για λόγους ασφαλείας αλλάξτε τον κωδικό χρήστη και του διαχειριστή που έχει
προγραμματιστεί στο εργοστάσιο.
–	Το χρηματοκιβώτιο επιτυγχάνει την προβλεπόμενη λειτουργία προστασίας
μετά τη στερέωσή του σε ένα συμπαγές τμήμα του κτιρίου. Παρακαλώ
χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα σημεία αγκύρωσης (τοίχος, δάπεδο).
–	Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός χρήστη δεν μπορεί να είναι όμοιος με τους
αριθμούς του κύριου κωδικού.
–	Σε περίπτωση ενδεχομένων ερωτήσεων ή προβλημάτων, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Γενικές πληροφορίες
Τα χρηματοκιβώτια σειράς Point FP προορίζονται για κοινούς χρήστες, καθώς και
τα ξενοδοχεία. Η τυπική λειτουργία του χρηματοκιβωτίου ελέγχεται με τον κύριο
κωδικό, τον κωδικό χρήστη και 5 θέσεις μνήμης για τα δακτυλικά αποτυπώματα.
Η λειτουργία του χρηματοκιβωτίου για τα ξενοδοχείου ελέγχεται με τον κύριο
κωδικό, τον κωδικό χρήστη και 1 θέση μνήμης για τα δακτυλικά αποτυπώματα.
Κύριος κωδικός είναι πάντα 8-ψήφιος.
Κωδικό χρήστη επιλέγετε τριψήφιο έως εξαψήφιο.
Κύριος κωδικός:
Κωδικός χρήστη:

12345678 (εργοστασιακή ρύθμιση)
168 (εργοστασιακή ρύθμιση)

Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής κωδικού, ανάβει η πράσινη LED λυχνία κάτω
από την εικόνα „Έτοιμο να ανοίξει“.
Όταν ανάβει η κόκκινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Απόρριψη
ρύθμισης / χρόνος φραγής“, πρόκειται για σφάλμα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η
προηγούμενη ρύθμιση.

Χρόνος φραγής

Na 3 × verkeerde code-invoer 5 minuten

Τροφοδοσία

4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Επιτρεπόμενες
συνθήκες

-15 °C / +50 °C / σχετ. υγρασία αέρα έως 95 %
περιβάλλοντο (χωρίς συμπύκνωση)

Ηχητική σήμανση
1 x για το άνοιγμα και το κλείσιμο
2 x ε λαττωματικό scanner δακτυλικών αποτυπωμάτων, ή πρόβλημα με την επαφή
3xΛ
 ειτουργία του χρηματοκιβωτίου για ξενοδοχεία, δεν καταχωρήθηκε
κανένα δακτυλικό αποτύπωμα
8 x Έχουν μπλοκαριστεί ο κινητήρας ή σύρτες

Θέση σε λειτουργία
–	Αφαιρέστε τη βίδα στο κάλυμμα των μπαταριών.
–	Σπρώξτε το κάλυμμα της μπροστινής πλευράς με το λογότυπο PointSafe
προς τα κάτω.
–	Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 / AA / 1.5V / alkalické).
–	Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να φορτώσει το πρόγραμμα.
Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο „Enter“.
–	Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (168)
–	Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“.
Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και να το προγραμματίσετε.

PointSafe FP σε τυπική λειτουργία
Δομή μενού
Πάνω στα μεμονωμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου υπάρχουν αριθμοί και
γράμματα. Για τον προγραμματισμό των λειτουργιών εισάγετε συνδυασμούς
αριθμών ή γραμμάτων. Εισάγοντας τα αρχικά γράμματα της λειτουργίας
προγραμματισμού, εμφανίζεται ένας αριθμητικός συνδυασμός (για ευκολία)
Αυτό φαίνεται στο καθένα από τα υπομενού.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με χρήση του
κύριου κωδικού
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κύριο κωδικό.
Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με χρήση του
κωδικού χρήστη
–	Πατήστε το πλήκτρο „On nter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη.
Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με δακτυλικό αποτύπωμα
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια περάστε το δάκτυλό σας
πάνω στον αισθητήρα. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.
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Κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου
–	Πατήστε το πλήκτρο „Close / Clear“.

Αλλαγή κωδικού χρήστη

Διαγραφή κωδικού χρήστη
–	Εισάγετε το 38 (delete user), στο εξής πατήστε το πλήκτρ ο „On / Enter“.

Μετάβαση σε τυπική λειτουργία

–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
–	Στο εξής εισάγετε τον κωδικό χρήστη. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.
–	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „On / Enter“ μέχρι να αναβοσβήνει η κίτρινη
LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
–	Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (τρία έως έξι ψηφία).
–	Επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“.

–	Εισάγετε το 76 (Standard Modus), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.

Μετά τον επιτυχή προγραμματισμό ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“.

–	Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο „Close / Clear“.

Εισαγωγή στη λειτουργία προγραμματισμού για αλλαγή
ρύθμισης της κλειδαριάς
Υπάρχουν δύο τρόποι:
1.)	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, εισάγετε τον έγκυρο κύριο κωδικό. Η
πόρτα ανοίγει αυτόματα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „On / Enter“ μέχρι
να αναβοσβήνει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“.
2.)	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, εισάγετε το 76 (λειτουργία προγραμματισμού),
στη συνέχεια πατήστε το „On / Enter“ και εισάγετε τον έγκυρο κύριο κωδικό. Η
πόρτα ανοίγει αυτόματα.
Όσο αναβοσβήνει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“, βρίσκεστε στη λειτουργία προγραμματισμού και
μπορείτε να εκτελείται διάφορες εντολές.

Λειτουργίες σε λειτουργία προγραμματισμού
Αλλαγή κύριου κωδικού
–	Εισάγετε το 22 (change Admin), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
–	Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (8 ψηφία) και επιβεβαιώστε
πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“
–	Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό και επιβεβαιώστε πιέζοντας το
πλήκτρο „On / Enter“.

Αλλαγή κωδικού χρήστη
–	Εισάγετε το 28 (change user), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
–	Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (τρία έως έξι ψηφία) και επιβεβαιώστε
πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“.

Αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων στη μνήμη
–	Εισάγετε το 23 (add finger), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
–	Περάστε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα μερικές φορές. Κάθε φορά που
περνάτε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα, ανάβει η κίτρινη LED λυχνία
κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, μέχρι ανάβει με
πράσινο φως η εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.

Διαγραφή όλων δακτυλικών αποτυπωμάτων
–	Εισάγετε το 33 (delete finger), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
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Μετάβαση σε λειτουργία ξενοδοχείου
–	Εισάγετε το 46 (Hotel Modus), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.

Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού
PointSafe FP σε λειτουργία ξενοδοχείου
Άνοιγμα με χρήση του κύριου κωδικού
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κύριο κωδικό.
Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα με χρήση του κωδικού χρήστη (εάν αποθηκεύεται)
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη.
Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα με δακτυλικό αποτύπωμα
(εάν αποθηκεύεται το δακτυλικό αποτύπωμα)
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια περάστε το δάκτυλό σας πάνω
στον αισθητήρα. Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Αποθήκευση μόνο του δακτυλικού αποτυπώματος
(με ανοικτή πόρτα του χρηματοκιβωτίου)
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“ έως ότου ανάψει η εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“.
–	Περάστε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα μερικές φορές. Κάθε φορά που
περνάτε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα, ανάβει η κίτρινη LED λυχνία
κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, μέχρι ανάβει με
πράσινο φως η εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
– Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πλήκτρο „Close / Clear“.

Αποθήκευση δακτυλικού αποτυπώματος και
κωδικού χρήστη
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“ ότου ανάψει η εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“.
–	Περάστε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα μερικές φορές. Κάθε φορά
που περνάτε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα, ανάβει η κίτρινη LED
λυχνία κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, μέχρι
ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“. Η
κίτρινη LED λυχνία συνέχεια αναβοσβήνει κάτω από την εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“.
–	Εισαγωγή κωδικού χρήστη και επιβεβαίωση με το πλήκτρο „On / Enter“
–	Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πλήκτρο „Close / Clear“.
Προσοχή: Σε περίπτωση που η κλειδαριά είναι ανοιχτή για 5 λεπτά, τα
αποθηκευμένα στοιχεία (κωδικοί/δακτυλικά αποτυπώματα) διαγράφονται.

Διαγραφή κωδικού πελάτη / δακτυλικού αποτυπώματος
σε περίπτωση κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε το 34 (delete guest).
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κύριο κωδικό. Μετά
τον επιτυχή προγραμματισμό ανάβει με πράσινο φως η εικόνα
„Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα,
συγχρόνως διαγράφονται τα αποθηκευμένα στοιχεία (κωδικός χρήστη και
το δακτυλικό αποτύπωμα).

Διάθεση
Αγαπητέ πελάτη,
Βοηθήστε στη μείωση του όγκου των ανεκμετάλλευτων αποβλήτων.
Αν σκοπεύετε να απορρίψετε αυτή την συσκευή, παρακαλώ σκεφτείτε πόσα μέρη
της περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Προσοχή: απαγορεύεται τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά. Παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε για
τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου σας.

Αποθήκευση μόνο του κωδικού χρήστη (με ανοικτή πόρτα)
–	Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“ έως ότου ανάψει η εικόνα „Έτοιμο προς
ρύθμιση / προγραμματισμό“.
–	Εισαγωγή κωδικού χρήστη και επιβεβαίωση με το πλήκτρο „On / Enter“.
–	Μετά τον επιτυχή προγραμματισμό ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Έτοιμο
προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
–	Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πλήκτρο „Close / Clear“.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ,
παρακαλώ, επικοινωνήστε με το info@burg.biz

Προσοχή: Εάν το άνοιγμα έχει προγραμματιστεί με τον κωδικό και δακτυλικό
αποτύπωμα, θα πρέπει να προγραμματιστούν ταυτόχρονα με τη σωστή σειρά
(πρώτα το δακτυλικό αποτύπωμα, μετά ο κωδικός). Νέος προγραμματισμός θα
διαγράψει τα προηγούμενα δεδομένα (με εξαίρεση τον κύριο κωδικό)!
Με επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.

Ελληνικά | 3

