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Estrutura

Caro cliente,
Muito obrigado por ter adquirido um cofre da série PointSafe FP da
BURG-WÄCHTER. Este cofre foi desenvolvido e produzido de acordo com as
mais modernas tecnologias. A série de cofres de Impressões Digitais (FP) pode
ser usada em modo padrão ou em modo de hotel. Vem equipada com um
sensor de impressões digitais. Todos os cofres possuem também uma fechadura
de emergência mecânica.
Importante: Leia todo o manual de instruções
antes de proceder à programação.
Desejamos-lhe muita felicidade com o seu novo cofre.
BURG-WÄCHTER KG

Observações importantes

Imagens
	Tecla de Close / Clear
Acionar o mecanismo de fecho para fechar automaticamente o ferrolho
e eliminar uma entrada.
	Tecla de On / Enter
	Disponibilidade de abertura
O LED acende-se quando se digita o código de abertura válido e a
programação foi bem-sucedida
	Símbolo de substituição de bateria
Quando este LED se acede devem substituir-se as 4 baterias
(LR6 / AA / 1.5V / Alcalina).
	Disponibilidade para entrada/programação
Quando se entra no modo de programação acende-se o símbolo o LED.
Apaga-se quando se volta a sair do modo de programação.
	 Rejeição de entrada / tempo de bloqueio
O LED acende-se quando se digita um código secreto ou em caso de erro
de programação. Se se digitar três vezes consecutivas um código errado, a
fechadura bloquea a operação durante 5 minutos. Durante esse tempo o LED
fica intermitente. Neste estado não é possível abrir a fechadura mesmo que o
código de abertura esteja correcto.

PointSafe FS

–	Guarde o código e a chave de emergência em lugar seguro fora do cofre
(a fechadura de emergência encontra-se por debaixo das 4 baterias).
–	Não use dados pessoais (por exemplo, a data de aniversário,
o número de telefone, …)
–	Retire as baterias se o cofre não for usado durante um longo
período de tempo.
–	Para a indústria hoteleira: Consultar „PointSafe FP em Modo de Hotel“
e as instruções anexas sobre códigos de cliente.
–	Por razões de segurança, devem alterar-se as configurações de fábrica
referentes ao código de utilizador e de administrador.
–	O cofre só realiza na perfeição a sua função de proteção pretendida após
ter sido fixado a uma parte sólida do edifício. Use os pontos de ancoragem
previstos (em paredes e/ou no chão) para obter a fixação necessária.
–	Por razões de segurança, o código de utilizador não pode coincidir com
a sequência numérica do código geral.
–	Em caso de dúvidas ou problemas, contacte o seu revendedor.

Geral
Os cofres da série PointSafe FP podem ser usados tanto em modo padrão como
em modo de hotel. No modo de operação padrão do cofre existe um código
geral, um código de utilizador e 5 pontos de memória para dedos. No modo de
operação de hotel do cofre existe um código geral, um código de utilizador e 1
ponto de memória para dedos.
O comprimento do código geral é sempre de 8 dígitos.
O comprimento do código de utilizador pode ter entre 3 e 6 dígitos.
Código geral:
12345678 (configuração de fábrica)
Código do utilizador: 168 (configuração de fábrica)
Se uma ação foi realizada com êxito, acende-se o LED verde de „disponibilidade de
abertura“. Se se acender o LED vermelho „rejeição de entrada / tempo de bloqueio“
isso significa que a ação falhou. Neste caso não se alteram as configurações iniciais.

Dados técnicos
Tempos de bloqueio

5 minutos após 3 tentativas com um
código errado

Fonte de alimentação

4 x MIGNON LR6 / AA / ALCALINA

Condições
ambientais permitidas

-15 °C a +50 °C
até 95 % humidade relativa do ar
(sem condensação)

Sinais sonoros
1 x ao abrir e ao fechar
2 x S ensor de impressões digitais defeituoso ou problemas de contacto
3xN
 ão há nenhum código de cliente memorizado no modo de hotel
8 x Motor ou ferrolho bloqueado

Entrada em funcionamento
–	Remover os parafusos no lado do compartimento da bateria
–	Deslizar a tampa do painel frontal com o logotipo PointSafe para baixo
–	Colocar as baterias (4 baterias, LR6 / AA / 1.5 V / alcalinas)
–	O sistema eletrónico leva cerca de 30 segundos para inicializar o programa.
Uma vez inicializado, premir a tecla „Enter“
–	Digitar o código de utilizador (168)
–	Voltar a premir a tecla „Enter“
Agora, o cofre pode ser aberto e programado individualmente.

PointSafe FP em modo padrão
Estrutura do menu
Os dígitos individuais do teclado são compostos por números e letras. Para
proceder à programação de funções individuais é necessário digitar combinações
alfanuméricas. As letras iniciais de uma operação de programação representam
a combinação numérica (para fácil memorização). Em cada sub-menu individual
isto é descrito explicitamente.

Abrir com o código geral
–	Premir „ On / Enter“ e digitar o código geral.
A porta abre-se automaticamente.

Abrir com o código do utilizador
–	Premir „ On / Enter“ e depois digitar o código de utilizador.
A porta abre-se automaticamente.

Abrir com os dedos
–	Premir „ On / Enter“, depois passar o dedo memorizado por cima do sensor.
A porta abre-se automaticamente.

Fechar
–	Premir a tecla de „Close / Clear“.
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Alterar o código do utilizador
-	Premir „On / Enter“.
-	Depois digitar o código de utilizador. A porta abre-se automaticamente.
-	Premir a tecla „ On / Enter“ até que o LED amarelo „Disponibilidade para
entrada/programação“ fique a piscar.
-	Digitar o novo código (3 a 6 dígitos).
-	Confirmar com „ On / Enter“.
Após programação com sucesso, acendem-se o LED verde de
„Disponibilidade para entrada e programação“.

Entrada no modo de programação para alterar as
configurações da fechadura
Há duas possibilidades:
1.)	Premir a tecla „ On / Enter“ e depois digitar o código geral. A porta
abre-se automaticamente. Premir a tecla „ On / Enter“ até que o LED
amarelo „Disponibilidade para entrada/programação“ fique a piscar.
2.)	Premir a tecla „ On / Enter“, digitar 76 (program mode) e premir
novamente „ On / Enter“ e depois digitar o código geral válido. A porta
abre-se automaticamente.
Enquanto o LED amarelo de „Disponibilidade para entrada e programação“ esteja
a piscar, encontra-se em modo de programação e pode realizar diversas ações.

Funções em modo de programação
Alterar o código geral
–	Digitar 22 (change Admin), depois premir „ On / Enter“
–	Digitar o código novo (8 dígitos) e confirmar com „ On / Enter“.
–	Repetir o código novo e confirmar com „ On / Enter“.

Alterar o código do utilizador
–	Digitar 28 (change user), depois premir „ On / Enter“.
–	Digitar o código novo (3 a 6 dígitos) e confirmar com „ On / Enter“.

Memorizar dedos
–	Digitar 23 (change finger), depois premir „ On / Enter“.
–	Passar o dedo várias vezes pelo sensor. Durante a operação, o LED amarelo
o „Disponibilidade para entrada e programação“ pisca cada vez que se
passa o dedo até que se acenda o LED verde de „Disponibilidade para entrada
e programação“.

Eliminar todos os dedos

Passagem para o modo de hotel
–	Digitar 46 (Hotel Modus), depois premir „ On / Enter“.

Sair do modo de programação
–	Premir 2 vezes a tecla de „Close / Clear“

PointSafe FP em modo de hotel
Abrir com o código geral
–	Premir „ On / Enter“ e digitar o código geral
A porta abre-se automaticamente.

Abrir com código de utilizador
(quando um código está memorizado)
–	Premir „ On / Enter“ e depois digitar o código de utilizador
A porta abre-se automaticamente.

Abrir com dedo (quando um dedo está memorizado)
–	Premir „ On / Enter“, depois passar o dedo memorizado por cima do sensor.
A porta abre-se automaticamente.

Memorizar só o dedo (com a porta aberta)
–	Manter „ On / Enter“ premido até que se acenda o LED „Disponibilidade para
entrada e programação“.
–	Passar o dedo várias vezes pelo sensor. Durante a operação, o LED amarelo
„Disponibilidade para entrada e programação“pisca cada vez que se passa o
dedo até que se acenda o LED verde de „Disponibilidade de abertura“.
–	Concluir a programação com a tecla de „Close / Clear.

Memorizar só o código de utilizador (com a porta aberta)
–	Manter „ On / Enter“ premido até que se acenda o LED „Disponibilidade
para entrada e programação“.
–	Digitar o código do utilizador e confirmar com „ On / Enter“.
–	Após programação com sucesso, acendem-se o LED verde de
„Disponibilidade para entrada e programação“.
–	Concluir a programação com a tecla de „Close / Clear.
Atenção: Se para a abertura se programa um código e um dedo, estes devem ser
programados na sequência correta (primeiro o dedo, depois o código).
Uma nova programação elimina todos os dados anteriores (exceção: o código
geral é sempre o mesmo)!

Memorizar dedo e código do utilizador
–	Manter „ On / Enter“ premido até que se acenda o LED „Disponibilidade
para entrada e programação“.
–	Passar o dedo várias vezes pelo sensor. Durante a operação, o LED amarelo
de „Disponibilidade para entrada e programação“ pisca cada vez que se passa
o dedo até que se acenda o LED verde „Disponibilidade de abertura“, o LED
amarelo de „Disponibilidade para entrada e programação“ continua a piscar.
–	Digitar o código do utilizador e confirmar com „ On / Enter“.
–	Concluir a programação com a tecla de „Close / Clear.
Atenção: Quando a porta permanece aberta por mais de 5 minutos, os dados
memorizados (código /dedo) são eliminados automaticamente.

Eliminar o código de cliente / dedo se o cliente se o
cofre foi devolvido fechado
–	Premir „ On / Enter“ e depois digitar 34 (delete guest).
–	Premir „ On / Enter“ e digitar o código geral O LED de“Disponibilidade para
entrada e programação“ fica verde e a porta abre-se automaticamente. Ao0
memos tempo, eliminam-se todos os datos (código de utilizador / dedo).

Eliminação
Caro cliente,
Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento
pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem
muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que
podem ser reciclados.
Informamos que os resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos, assim como as baterias, não deverão ser
descartados no lixo doméstico, devendo ser separados.
Informe-se junto das autoridades competentes na sua cidade/
comunidade sobre os pontos de recolha de lixo elétrico.

Em caso de dúvidas a respeito da declaração de conformidade
CE, entre em contacto connosco através de info@burg.biz

–	Digitar 33 (delete finger), depois premir „ On / Enter“.

Eliminar código do utilizador
–	Digitar 38 (delete user), depois premir „ On / Enter“.

Passagem para o modo padrão
–	Digitar 76 (Standard Modus), depois premir „ On / Enter“.
Reservado o direito a erros e modificações.
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