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Felépítés

Képek

 ON / ENTER gomb

  CLOSE / CLEAR gomb 

Zárszerkezet működtetése a reteszek automatikus zárásához, adatok törlése.

  Előkészület a nyitáshoz 

Az érvényes kód megadása és a sikeres programozás után világít a „C“ ikon.

  Lemerült elem jele 

Amennyiben ez a jel bekapcsol, akkor mind a 4 elemet egyszerre cserélje 

ki (LR6 / AA / 1,5 V-os alkáli ceruzaelem).

  Adatmegadás / programozás  

A programozási üzemmódba való belépés esetén az „E“ ikon világít. 

A programozási üzemmódból való kilépés után elalszik.

  Adatmegadás visszautasítása / blokkolási idő 

Érvénytelen kód megadása és hibás programozás után bekapcsol az „F“ ikon. 

Amennyiben háromszor egymás után hibás nyitókódot ad meg, akkor a zár 

és az elektronika 5 percre leblokkol. Ezen idő alatt az „F“ ikon villog. A zárat még 

érvényes nyitókóddal sem lehet kinyitni.

Tisztelt vevőnk!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Burg-Wächter cég PointSafe FP 

termékcsaládjába tartozó trezort. A trezort a legmodernebb technológiák 

felhasználásával fejlesztettük ki és gyártottuk le. A Fingerprint (FP) sorozatba 

tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. A trezoron 

ujjlenyomat olvasó található. Minden trezor kiegészítő vésznyitó mechanikus zárral 

is el van látva.

Fontos! Mielőtt megkezdené a programozást, figyelmesen olvassa el a 

teljes használati útmutatót.

Sok örömet kívánunk az új trezor használatához!

A BURG-WÄCHTER KG cég

Fontos utasítások

–  A számkódot és a vésznyitó kulcsot biztonságos helyen, a trezortól távol 

tárolja (a vésznyitó kulcs a 4 elem alatt található). 

–  Számkódként ne használjon személyes adatokat 

(pl. születési idő, telefonszám stb.).

–  Amennyiben a trezort hosszabb ideig nem fogja használni, 

akkor abból az elemeket vegye ki.

–  Szállodai használat esetén: Lásd a „PointSafe FP szállodai üzemmódban“ 

fejezetet és a vendégkód használati útmutatót.

–  Biztonsági okokból a gyári beállítású felhasználói és főkódot minél előbb 

változtassa meg.

–  A trezor akkor nyújt védelmet az abban elhelyezett értékcikkeknek, ha a 

trezor az épület valamilyen fix eleméhez van rögzítve. A stabil és biztonságos 

rögzítéshez használja a trezorban kialakított rögzítő furatokat (a trezor alján 

és hátlapján találhatók).

–  Biztonsági okokból a felhasználói kód nem egyezhet meg a főkód 

kezdő számaival.

–  A trezorral kapcsolatos kérdéseivel vagy problémákkal forduljon a 

trezor eladójához.

Általános információk

A PointSafe FP sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban 

is lehet használni. Standard üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és 

felhasználói kód, valamint 5 ujjlenyomat memóriahely áll a rendelkezésre. Szállodai 

üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és felhasználói kód, valamint 1 

ujjlenyomat memóriahely áll a rendelkezésre.

A főkód mindig 8 számjegyből áll.

A felhasználói kód három-hat számjegyből állhat.

Főkód: 12345678 (gyári alapbeállítás)

Felhasználói kód: 168 (gyári alapbeállítás) 

 

Amennyiben az adott tevékenység (beállítás) helyes és sikeres volt, akkor az 

Előkészület a nyitáshoz ikon zöld LED-je villan fel. Hiba esetén az Adatmegadás 

visszautasítása / blokkolási idő LED -je gyullad ki. Ez utóbbi esetben a beállítások 

nem változnak meg.

Műszaki adatok

Blokkolási idő 5 perc azután, hogy a kódot 3-szor 

egymásután hibásan adták meg

Tápellátás 4 db LR6 / AA / alkáli ceruzaelem

Környezeti feltételek -15 °C és +50 °C közötti hőmérséklet,

nedvességtartalom, legfeljebb 95 % 

(nem kondenzáló).

Sípoló hangjelzések

1 sípszó nyitáskor és záráskor

2 sípszó  az ujjlenyomat leolvasó nem működik 

megfelelően, érintkezési probléma

3 sípszó szálloda üzemmódban nincs elmentett vendégkód

8 sípszó a motor vagy a retesz nem működik

Üzembe helyezés

–  Az elemtartó fedelén található csavart csavarozza ki.

–  A PointSafe logót tartalmazó fedelet húzza le.

–  Tegye be az elemeket (4 db LR6 / AA / 1,5 V-os alkáli ceruzaelem) 

–  Az elektronikának kb. 30 másodperc kell a program betöltéséhez. 

Ezt követően nyomja meg az ENTER gombot.

–  Adja meg a felhasználói kódot (168). 

–  Nyomja meg ismét az ENTER gombot.

Ezt követően a trezor kinyitható és egyénileg beprogramozható.

PointSafe FP standard üzemmódban

Menüstruktúra

A billentyűzeten a számok mellett betűk is találhatók. Az egyes funkciók 

programozásához számkombinációkat (esetleg betűket) kell megadni. 

Programozáskor (a könnyebb megjegyzés érdekében) az egyes almenükbe 

számkombinációkkal lehet belépni. Az útmutató az alábbiakban tartalmazza 

ezeket a számkombinációkat.

A trezor kinyitása főkód segítségével

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. 

Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor kinyitása felhasználói kód segítségével

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a felhasználói kódot. 

Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor kinyitása ujjlenyomattal

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd a memóriába elmentett ujját húzza 

el az ujjlenyomat leolvasó fölött. Az ajtó automatikusan kinyílik.
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A trezor bezárása

–  Nyomja meg a CLOSE / CLEAR gombot.

A felhasználói kód megváltoztatása 

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot. 

–  Adja meg a felhasználói kódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

–  Tartsa benyomva az ON / ENTER gombot egészen addig, amíg az 

Adatmegadás / programozás ikon alatt a sárga LED dióda villogni kezd.

–  Adja meg az új kódot (három-hat számjegy).

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot.

Sikeres programozás esetén az Adatmegadás / programozás ikon zöld 

színnel világít. 

Belépés a zár beállításait megváltoztató 

programozási üzemmódba

Erre két lehetőség van:

1.)  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg az érvényes főkódot. 

Az ajtó automatikusan kinyílik. Tartsa benyomva az ON / ENTER gombot 

egészen addig, amíg az Adatmegadás / programozás ikon alatt a sárga LED 

dióda villogni kezd.

2.)  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, adja meg a 76 kódot (programozási 

üzemmód), majd ismét nyomja meg az ON / ENTER gombot és adja meg 

a főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik

Ameddig az Adatmegadás / programozás ikon alatt villog a sárga LED dióda, addig 

programozás üzemmódban van, és különböző beállításokat hajthat végre.

Funkciók programozás üzemmódban

A főkód megváltoztatása

–  Adja meg a 22 (change Admin) kódot, majd nyomja meg az  

ON / ENTER gombot.

–  Adja meg az új kódot (8 számjegy) és nyomja meg az ON / ENTER gombot.

–  Ismételten adja meg az új kódot és nyomja meg az ON / ENTER gombot.

A felhasználói kód megváltoztatása

–  Adja meg a 28 (change user) kódot, majd nyomja meg az ON / ENTER gombot.

–  Adja meg az új kódot (három-hat számjegy) és nyomja meg az 

ON / ENTER gombot.

Ujjlenyomat elmentése a memóriába

–  Adja meg a 23 (add finger) kódot, majd nyomja meg az ON / ENTER gombot.

–  Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujjlenyomat olvasás 

közben felvillan az Adatmegadás / programozás ikon alatti sárga LED dióda, 

a műveletet addig folytassa, amíg az Adatmegadás / programozás ikon alatti 

zöld LED dióda ki nem gyullad.

Minden elmentett ujjlenyomat törlése

–  Adja meg a 33 (delete finger) kódot, majd nyomja meg az ON / ENTER gombot.

A felhasználói kód törlése

–  Adja meg a 38 (delete use) kódot, majd nyomja meg az ON / ENTER gombot.

Átkapcsolás standard üzemmódba

–  Adja meg a 76 (Standard Modus) kódot, majd nyomja meg az 

ON / ENTER gombot.

Átkapcsolás szállodai üzemmódba

–  Adja meg a 46 (Hotel Modus) kódot, majd nyomja meg az ON / ENTER gombot.

Kilépés a programozás üzemmódból

–  2-szer nyomja meg a CLOSE / CLEAR gombot.

PointSafe FP szállodai üzemmódban

Nyitás a főkóddal

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a főkódot.  

Az ajtó automatikusan kinyílik.

Nyitás felhasználói kóddal (ha el van mentve)

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a felhasználói kódot.  

Az ajtó automatikusan kinyílik. 

Nyitás ujjlenyomattal (ha el van mentve)

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd az ujját tegye az ujjlenyomat 

leolvasóra. Az ajtó automatikusan kinyílik. 

Csak ujjlenyomat elmentése (nyitott trezorajtónál)

–  Tartsa benyomva az ON / ENTER gombot egészen addig, amíg az 

Adatmegadás / programozás ikon be nem kapcsol.

–  Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujjlenyomat olvasás 

közben felvillan az Adatmegadás / programozás ikon alatti sárga LED dióda, a 

műveletet addig folytassa, amíg az Előkészület a nyitáshoz ikon ki nem gyullad.

–  A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE / CLEAR gombot.

Csak felhasználói kód elmentése (nyitott trezorajtónál)

–  Tartsa benyomva az ON / ENTER gombot egészen addig, amíg az 

Adatmegadás / programozás ikon be nem kapcsol.

–  Adja meg a felhasználói kódot és nyomja meg az ON / ENTER gombot

–  Sikeres programozás esetén az Adatmegadás / programozás ikon zöld 

színnel világít.

–  A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE / CLEAR gombot.

Figyelmeztetés! Amennyiben a nyitáshoz kódot és ujjlenyomatot is 

beprogramoz a felhasználó, akkor helyes sorrendben kell a programozást 

végrehajtani (először az ujjlenyomatot, majd a kódot). 

Az új programozás töröl minden előző adatot (kivéve a főkódot)!

Ujjlenyomat és felhasználói kód elmentése

–  Tartsa benyomva az ON / ENTER gombot egészen addig, amíg az 

Adatmegadás / programozás ikon be nem kapcsol.

–  Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujjlenyomat olvasás 

közben felvillan az Adatmegadás / programozás ikon alatti sárga LED dióda, a 

műveletet addig folytassa, amíg az Adatmegadás / programozás ikon alatti zöld 

LED dióda ki nem gyullad. Az Adatmegadás / programozás ikon alatti sárga LED 

dióda tovább villog.

–  Adja meg a felhasználói kódot és nyomja meg az ON / ENTER gombot.

–  A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE / CLEAR gombot.

Figyelmeztetés! Amennyiben az ajtó 5 percnél hosszabb ideig lesz nyitva, akkor 

az adatok (felhasználói kód / ujjlenyomat) automatikusan törlődik.

A vendégkód / ujjlenyomat törlése, amennyiben a trezor 

zárva maradt

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a 34 (delete guest) kódot. 

–  Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. Sikeres 

megadás esetén az Adatmegadás / programozás ikon zöld színnel világít, 

majd az ajtó automatikusan kinyílik. Az elmentett ujjlenyomat és felhasználói 

kód törlődik.

Az akkumulátor megsemmisítése

Tisztelt vevőnk! 

Segítsen nekünk a hulladékok újrahasznosításában. Amennyiben valamikor úgy 

dönt, hogy a trezort már többé nem kívánja használni, akkor gondoljon arra, hogy 

mennyi értékes anyagot tartalmaz, amelyet még fel lehet használni. A készüléket 

ne dobja ki a háztartási hulladékok közé. A helyi polgármesteri hivatalban 

tájékoztatást kaphat arról, hol vannak speciális elektromos hulladék gyűjtőhelyek.

  A hulladékgyűjtő jelentése: 
A lemerült elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé 
kidobni! Az elemeket elektronikai szaküzletben vagy a helyi 
hulladékgyűjtőben adja le. Az elemek leadása ingyenes, átvételüket 
törvény írja elő.

A sajtóhibák és változtatások joga fenntartva.


