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Paneel

Tehnilised andmed

Lugupeetud klient,
täname, et valisite firma BURG-WÄCHTER seeria PointSafe FS seifi. See seif on välja
arendatud ja seda toodetakse uusimate tehniliste võimaluste kohaselt. Seeria FS
seife on võimalik kasutada nii tava- kui ka hotellirežiimis. Need on valmistatud
sõrmejäljeanduriga. Lisaks on kõigil seifidel sisseehitatud mehaaniline avariilukk.
Tähelepanu! Enne programmeerimisega alustamist lugege palun läbi
kogu kasutusjuhend.
Soovime toredat uue seifi PointSafe kasutamist! Teie firma BURG-WÄCHTER KG

Tähtsad juhised
–	Hoidke koode ja avariivõtit ohutus kohas väljaspool seifi
(Avariilukk asub nelja patarei all).
–	Ärge kasutage isikuandmeid (nt sünnipäev, telefoninumbrid jne).
–	Kui seifi ei kasutata pikemat aega, võtke palun patareid välja.
–	Hotellide jaoks: vt „PointSafe FS hotellirežiimis“ ja lisatud külalise
koodi kasutamise juhendit.
–	Ohutuse tagamiseks muutke ära tehases programmeeritud
kasutaja- ja üldkood.
–	Seif pakub soovitud kaitsefunktsiooni alles pärast selle kinnitamist hoone
mõne massiivse osa külge. Vajaliku stabiilse kinnituse loomiseks kasutage
palun selleks mõeldud ankurduspunkte (seinal või põhjas).
–	Ohutuse tagamiseks ei tohi kasutajakood langeda kokku üldkoodi numbrireaga.
–	Küsimuste ja probleemide korral pöörduge palun oma müüja poole.

	Nupp Close / Clear
Lukumehhanismi juhtimine riivide automaatseks lukustamiseks ja
sisestuse kustutamine.
	Nupp ON / Enter
	Valmis avamiseks
Avamiseks kehtiva koodi sisestamisel ja edukal programmeerimisel
süttib see LED-diood.
	Patareide vahetamine
Kui see diood põleb, vahetage palun välja kõik neli patareid
(LR6 / AA / 1,5 V leelispatareid).
	Valmis sisestamiseks ja programmeerimiseks
See diood süttib programmeerimisrežiimi sisenemisel. Diood kustub
programmeerimisrežiimist lahkumisel.
	Sisestuse mittevastuvõtmine / blokeerimisaeg
See diood süttib vale koodi sisestamisel ja vigasel programmeerimisel. Kui
avamiseks sisestatakse kolm korda järjest vale kood, blokeerub lukk 5 minutiks.
Selle aja jooksul diood vilgub. Selles seisundis ei ole võimalik lukku avada isegi
mitte õige koodiga.

PointSafe FS

Seeria PointSafe FS seife võib kasutada nii tava- kui ka hotellirežiimis. Tavarežiimis
on seifi juhtimiseks üldkood, kasutajakood ja viis mälukohta sõrmejälgede
jaoks. Hotellirežiimis on seifi juhtimiseks üldkood, kasutajakood ja üks mälukoht
sõrmejälje jaoks.
Hotellirežiimis on seifi juhtimiseks üldkood, kasutajakood ja üks mälukoht
sõrmejälje jaoks. Üldkood on alati 8-kohaline. Kasutajakood võib olla 3 – 6-kohaline.
Üldkood:
Kasutajakood:

5 minutit pärast kolm korda vale
koodi sisestamist

Toide

4 x pulkleelispatarei LR6 / AA

Lubatud
keskkonnatingimused

–15 °C kuni + 50 °C
õhu suhteline niiskus kuni 95%
(mittekondenseeruv)

Helisignaalid
1 x – avamisel ja lukustamisel
2 x – sõrmejäljeandur on vigane või on kontakt halb
3 x – hotellirežiimis ei ole salvestatud külalise kood
8 x – mootor või riivid on blokeerunud

Kasutusele võtmine
–	Eemaldage patareikarbi poolel olev kruvi.
–	Lükake esipaneelil olev PointSafe’i logoga kaas alla
–	Paigaldage patareid (4 tk, LR6 / AA / 1,5 V leelispatareid).
–	Nüüd kulub umbes 30 sekundit programmi sisselugemiseks.
Seejärel vajutage nuppu „Enter“.
–	Sisestage kasutajakood (168).
–	Vajutage uuesti nuppu „Enter“.
Nüüd võib seifi avada ja soovikohaselt programmeerida.

Üldinfo

Pilt

Blokeerimisaeg

12345678 (tehases määratud)
168 (tehases määratud)

Kui tegevus õnnestus, süttib pärast seda roheline diood „Valmis avamiseks“.
Punase dioodi „Sisestuse mittevastuvõtmine / blokeerimisaeg“ süttimine näitab,
et tekkis viga. Sellisel juhul säilivad varasemad seaded.

PointSafe FS tavarežiimis
Menüüstruktuur
Sõrmistiku nuppudel on numbrid ja tähed. Funktsioonide programmeerimiseks
sisestatakse numbrite või tähtede kombinatsioonid. Numbrikombinatsiooni
määravad ära programmeerimisprotsessi nimetuse algustähed, et seda oleks
lihtsam meeles pidada. See on kõigis alamenüüdes selgelt välja toodud.

Avamine üldkoodiga
– Vajutage „On / Enter“, seejärel sisestage üldkood. Uks avaneb automaatselt.

Avamine kasutajakoodiga
–	Vajutage „On / Enter“, seejärel sisestage kasutajakood. Uks avaneb automaatselt.

Avamine sõrmega
–	Vajutage „On / Enter“ ja tõmmake seejärel salvestatud sõrmega üle anduri.
Uks avaneb automaatselt.

Lukustamine
–	Vajutage nuppu „Close / Clear“.
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Kasutajakoodi muutmine
–	Vajutage „On / Enter“.
–	Seejärel sisestage kasutajakood. Uks avaneb automaatselt.
–	Hoidke nuppu „On / Enter“ nii kaua all, kuni hakkab vilkuma
kollane diood „Valmis sisestamiseks ja programmeerimiseks“.
–	Sisestage uus kood (3–6-kohaline).
–	Kinnitage nupuga „On / Enter“.
Edukal programmeerimisel hakkab diood „Valmis sisestamiseks ja
programmeerimiseks“ põlema roheliselt.

Programmeerimisrežiimi sisenemine luku
seadistuste muutmiseks
Selleks on kaks võimalust.
1.)	Vajutage „On / Enter“ ja sisestage üldkood. Uks avaneb automaatselt.
Hoidke nuppu „On / Enter“ nii kaua all, kuni hakkab vilkuma kollane diood
„Valmis sisestamiseks ja programmeerimiseks“.
2.)	Vajutage nuppu „On / Enter“, sisestage number 76 (programmeerimisrežiim),
vajutage uuesti „On / Enter“ ja sisestage kehtiv üldkood. Uks avaneb
automaatselt.
Niikaua, kuni vilgub kollane diood „Valmis sisestamiseks ja programmeerimiseks“,
on seif programmeerimisrežiimis ja te võite viia läbi mitmesuguseid tegevusi.

Programmeerimisrežiimi funktsioonid
Üldkoodi muutmine
–	Sisestage number 22 (Change Admin), seejärel vajutage „On / Enter“.
–	Sisestage uus kood (8-kohaline) ja kinnitage see nupuga „On / Enter“.
–	Sisestage uuesti uus kood ja kinnitage see nupuga „On / Enter“.

Kasutajakoodi muutmine
–	Sisestage number 28 (Change User), seejärel vajutage „On / Enter“.
–	Sisestage uus kood (3–6-kohaline) ja kinnitage see nupuga „On / Enter“.

Sõrmejälje salvestamine
–	Sisestage number 23 (Add Finger), seejärel vajutage „On / Enter“.
–	Tõmmake sõrmega mitu korda üle anduri. Igal sõrmega ületõmbamisel
vilgub kollane diood „Valmis sisestamiseks ja programmeerimiseks“, kuni
see süttib roheliselt.

Üleminek hotellirežiimi
–	Sisestage number 46 (Hotel Mode), seejärel vajutage „On / Enter“.

Programmeerimisrežiimist väljumine
–	Vajutage kaks korda nuppu „Close / Clear“.

Programmeerimisrežiimi funktsioonid
Avamine üldkoodiga
–	Vajutage „On / Enter“, seejärel sisestage üldkood. Uks avaneb automaatselt.

Avamine kasutajakoodiga (kui see on salvestatud)
–	Vajutage „On / Enter“, seejärel sisestage üldkood. Uks avaneb automaatselt.

Avamine sõrmega (kui sõrmejälg on salvestatud)
–	Vajutage „On / Enter“ ja tõmmake seejärel salvestatud sõrmega üle anduri.
Uks avaneb automaatselt.

Ainult sõrmejälje salvestamine (avatud ukse korral)
–	Hoidke nuppu „On / Enter“ nii kaua all, kuni süttib diood
„Valmis sisestamiseks ja programmeerimiseks“.
–	Tõmmake sõrmega mitu korda üle anduri. Diood „Valmis sisestamiseks ja
programmeerimiseks“ vilgub igal sõrmega ületõmbamisel kollaselt, kuni
süttib roheline diood „Valmis avamiseks“.
–	Lõpetage programmeerimine nupuga „Close / Clear“.

Ainult kasutajakoodi salvestamine (avatud ukse korral)
–	Hoidke nuppu „On / Enter“ nii kaua all, kuni süttib diood „Valmis sisestamiseks ja
programmeerimiseks“.
–	Sisestage kasutajakood ja kinnitage see nupuga „On / Enter“.
–	Edukal programmeerimisel hakkab diood „Valmis sisestamiseks ja
programmeerimiseks“ põlema roheliselt.
–	Lõpetage programmeerimine nupuga „Close / Clear“.
Tähelepanu! Kui avamiseks on salvestatud nii kood kui ka sõrmejälg, tuleb
need programmeerida üheaegselt õiges järjekorras (kõigepealt sõrmejälg ja siis
kood). Uus salvestamine kustutab varasemad andmed (välja arvatud üldkoodi,
mis jääb alati alles)!

Sõrmejälje ja kasutajakoodi salvestamine
–	Hoidke nuppu „On / Enter“ nii kaua all, kuni süttib diood „Valmis
sisestamiseks ja programmeerimiseks“.
–	Tõmmake sõrmega mitu korda üle anduri. Kollane diood vilgub „Valmis
sisestamiseks ja programmeerimiseks“ igal sõrmega ületõmbamisel, kuni
süttib roheline diood „Valmis avamiseks“, kollane diood „Valmis sisestamiseks ja
programmeerimiseks“ vilgub edasi.
–	Sisestage kasutajakood ja kinnitage see nupuga „On / Enter“.
–	Lõpetage programmeerimine nupuga „Close / Clear“.
Tähelepanu! Kui uks on avatud kauem kui 5 minutit, kustutatakse automaatselt
salvestatud andmed (kood ja sõrmejälg).

Külalise koodi ja sõrmejälje kustutamine, kui külaline
jättis seifi lukku
–	Vajutage „On / Enter“, seejärel sisestage number 34 (Delete Guest).
–	Vajutage „On / Enter“, seejärel sisestage üldkood. Diood „Valmis sisestamiseks
ja programmeerimiseks“ süttib roheliselt ja uks lukustub automaatselt. Ühtlasi
kustutatakse kõik andmed (kasutaja kood ja sõrmejälg).

Patareide likvideerimine
Lugupeetud klient,
aidake palun meid vähendada jäätmete hulka. Kui te soovite kord tootest loobuda,
mõelge palun sellele, kui palju selle komponente on valmistatud väärtuslikest
materjalidest, mida on võimalik taaskasutada. Palun ärge visake toodet ära koos
majapidamisjäätmetega. Uurige oma kodukohas, kus asuvad elektrijäätmete
vastuvõtukohad.
Juhime teie tähelepanu sellele, et elektri- ja
elektroonikaseadmeid ega patareisid ei tohi visata ära koos
olmejäätmetega, vaid neid tuleb koguda eraldi. Küsige palun
elektri- ja elektroonikajäätmete kogumiskohti puudutavat infot
oma linna või valla kohalikust omavalitsusest.

Kui teil on küsimusi EÜ vastavusdeklaratsiooni kohta, võtke
palun ühendust aadressil info@burg.biz.

Kõigi sõrmede kustutamine
–	Sisestage number 33 (Delete Finger), seejärel vajutage „On / Enter“.

Kasutajakoodi kustutamine
–	Sisestage number 38 (delete user), seejärel vajutage „On / Enter“.

Üleminek tavarežiimi
–	Sisestage number 76 (Standard Mode), seejärel vajutage „On / Enter“.
Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.

PointSafe FS
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