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Structură

Imagine
  Buton Close / Clear 
Comanda mecanismului de încuiere pentru închiderea automată a  
încuietorilor şi ştergerea datelor introduse. 
  Buton ON / Enter 
  Pregătire pentru deschidere 
În timpul introducerii codului valabil pentru deschiderea şi programarea  
cu succes, dioda LED se aprinde
  Simbol pentru schimbarea bateriilor 
Dacă această diodă luminează, vă rugăm să schimbaţi toate cele 4 baterii  
(LR6 / AA / 1.5V / alcaline).
  Pregătire pentru introducerea datelor / programare 
În cazul accesării în regimul de programare, dioda se aprinde. Aceasta se  
stinge după ieşirea din regimul de programare.
  Neacceptarea datelor introduse / perioadă de blocare 
În cazul introducerii unui cod care nu este valabil sau a unei programări 
eronate, dioda se aprinde. Dacă este introdus de trei ori consecutiv un cod 
de deschidere eronat, încuietoarea blochează comanda timp de 5 minute. În 
această perioadă de timp, dioda licăreşte. În acest stadiu, deschiderea încuietorii 
nu este posibilă nici cu codul de deschidere valabil.

Stimate client,

vă mulţumim că v-aţi decis pentru seiful din gama PointSafe al companiei  
BURG-WÄCHTER. Acest seif a fost dezvoltat şi fabricat în conformitate cu cele mai 
noi posibilităţi tehnologice. Seifurile din gama FS se pot utiliza în regim standard 
sau hotelier. Sunt echipate cu detector pentru amprentele degetelor. În plus, toate 
seifurile au integrată o încuietoare mecanică de urgenţă.

Important: Înainte de a începe programarea, vă rugăm să citiţi 
instrucţiunile de operare.

Vă dorim multe satisfacţii cu noul dumneavoastră seif PointSafe.  
Compania Dvs. BURG-WÄCHTER KG

Instrucţiuni importante
–  Păstraţi codurile numerice şi cheia de urgenţă într-un loc sigur,  

în afara seifului (Lacăt de urgență se află sub cele 4 baterii).
–  Nu utilizaţi date personale (ca de exemplu, data de naştere,  

numărul de telefon, etc. …)
–  În cazul în care seiful nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp,  

vă rugăm să scoateţi bateriile.
–  Pentru domeniul hotelier: A se vedea „Versiunea specială pentru hoteluri“ şi 

instrucţiunile anexate pentru codul oaspetelui.
–  Din motive de siguranţă, nu ar trebui să utilizaţi setarea programată  

din fabrică a codului de utilizator şi administrator.
–  Seiful îndeplineşte funcţia sa solicitată de protecţie abia după fixarea acestuia 

pe o parte componentă masivă a clădirii. Pentru a crea o stabilitate de montaj 
necesară, vă rugăm să utilizaţi punctele de ancorare, care sunt destinate în acest 
scop (pe perete, în perete sau în podea).

–  Din motive de siguranţă, codul de utilizator nu trebuie să fie în succesiune cu 
cifrele codului general.

–  În cazul unor întrebări sau probleme, vă rugăm să contactaţi dealerul 
dumneavoastră.

Informaţii generale
Seifurile din gama Pointserie FS se pot utiliza atât în regim standard cât şi în regim 
hotelier. Pentru comanda seifului în regim standard, aveţi la dispoziţie codul 
general, codul de utilizator şi 5 locuri în memorie pentru amprentele degetelor. 
Pentru comanda seifului în regim hotelier, aveţi la dispoziţie codul general, codul 
de utilizator şi un loc în memorie pentru amprenta degetului.

Codul general este întotdeauna din 8 cifre. 
Codul de utilizator poate fi selectat din 3 până la 6 cifre.

Cod general: 12345678 (setare din fabrică)
Cod de utilizare: 168 (setare din fabrică) 
 
Dacă operaţiunea a fost efectuată cu succes, în final se aprinde dioda verde 
„Pregătire pentru deschidere“. Aprinderea diodei roşii „Neacceptarea datelor 
introduse / perioadă de blocare“ indică faptul că întreaga operaţiune a fost 
incorectă. În acest caz, sunt păstrate setările iniţiale. 

Date tehnice

Perioadă de blocare 5 minute după ce codul a fost introdus 
incorect de 3 ori 

Alimentare 4 x baterii alcaline LR6 / AA 

Condiţii de  
mediu permise

–15 °C până la + 50 °C
umiditatea relativă a aerului de până la 95 % 
(fără condensare)

Tonuri de semnalizare
1 x La deschidere şi închidere
2 x  Detectorul de amprente ale degetelor este defect,  

eventual sunt probleme cu contactul
3 x Codul oaspetelui nu este introdus în regimul hotelier
8 x Motorul este blocat, eventual încuietorile

Punerea în funcţiune
–  Scoateţi şurubul de pe partea compartimentului pentru baterii
–  Împingeţi în jos căpăcelul capacului frontal cu logo-ul PointSafe
–  Introduceţi bateriile (4 bucăţi, LR6 / AA / 1.5V / alcaline)
–  Partea electronică necesită acum aproximativ 30 de secunde pentru încărcarea 

programului. După aceea, apăsaţi butonul „Enter“.
–  Introduceţi codul de utilizator (168)
–  Apăsaţi din nou butonul „Enter“.

Acum seiful se poate deschide şi programa în mod individual.

PointSafe FS în regimul standard 
Structura meniului

Pe butoanele individuale ale tastaturii, vedeţi cifre şi litere. Pentru programarea 
funcţiilor individuale, se introduc combinaţii de numere sau de litere. Literele 
iniţiale ale procesului de programare sunt formate dintr-o combinaţie de cifre 
(pentru a vi le aminti mai uşor). În sub-meniurile individuale, acest lucru este 
prezentat întotdeauna în mod explicit.

Deschidere cu codul general 
– Apăsaţi „ON / Enter“, apoi introduceţi codul general. Uşa se deschide automat.

Deschidere cu codul de utilizator
–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi introduceţi codul de utilizator.  

Uşa se deschide automat.

Deschidere cu degetul
–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi puneţi pe senzor degetul stocat.  

Uşa se deschide automat.

Închidere 
–  Apăsaţi butonul „Close / Clear“.
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Schimbarea codului de utilizator 
–  Apăsaţi „ON / Enter“.
–  Apoi introduceţi codul de utilizator. Uşa se deschide automat.
–  Ţineţi apăsat butonul „ON / Enter“ până când dioda galbenă licăreşte  

„Pregătire pentru introducerea datelor / programare“.
–  Introduceţi noul cod (3 până la 6 cifre).
–  Confirmaţi cu butonul „ON / Enter“. 

Dacă programarea s-a făcut cu succes,  
dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare“ luminează verde.

Accesul în regimul de programare pentru schimbarea 
setării încuietorii 

Pentru acest lucru există două posibilităţi:
1.)  Apăsaţi „ON / Enter“ şi introduceţi codul general valabil. Uşa se deschide 

automat. Ţineţi apăsat butonul „ON / Enter“ până când dioda galbenă licăreşte 
„Pregătire pentru introducerea datelor / programare“.

2.)  Apăsaţi butonul „ON / Enter“, introduceţi numărul 76 (regim de programare), 
apăsaţi din nou „ON / Enter“ şi introduceţi codul general valabil.  
Uşa se deschide automat.

Atâta timp cât dioda galbenă licăreşte „Pregătire pentru introducerea 
datelor / programare“, vă aflaţi în regimul de programare şi puteţi efectua  
diferite operaţiuni.

Funcţii în regimul de programare
Schimbarea codului general 

– introduceţi numărul 22 (change Admin), apoi apăsaţi „ON / Enter“.
– Introduceţi noul cod (8 cifre) şi confirmaţi cu butonul „ON / Enter“.
– Repetaţi noul cod şi confirmaţi cu butonul „ON / Enter“.

Schimbarea codului de utilizator 
–  introduceţi numărul 28 (change user), apoi apăsaţi „ON / Enter“.
–  introduceţi noul cod (3 până la 6 cifre) şi confirmaţi cu butonul „ON / Enter“.

Stocarea amprentelor degetelor
–  Introduceţi numărul 23 (add finger), apoi apăsaţi „ON / Enter“.
–  Puneţi de câteva ori degetul pe detector. În acest timp, de fiecare dată când 

puneţi degetul, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare“ 
licăreşte galben, până când dioda „Pregătire pentru introducerea 
datelor / programare“ luminează verde.

Ştergerea tuturor amprentelor degetelor
–  Introduceţi numărul 33 (delete finger), apoi apăsaţi „ON / Enter“.

Ştergerea codului de utilizator
–  Introduceţi numărul 38 (delete user), apoi apăsaţi „ON / Enter“.

Trecerea la regimul standard
–  Introduceţi numărul 76 (regim standard), apoi apăsaţi „ON / Enter“.

Trecerea la regimul hotelier
–  Introduceţi numărul 46 (regim hotelier), apoi apăsaţi „ON / Enter“.

Ieşirea din regimul de programare
–  Apăsaţi 2x butonul „Close / Clear“.

Funcţii în regimul de programare
Deschidere cu codul general

–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi introduceţi codul general. Uşa se deschide automat.

Deschidere cu codul de utilizator (dacă codul este stocat)
–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi introduceţi codul de utilizator.  

Uşa se deschide automat.

Deschidere cu degetul 
(dacă amprenta degetului este stocată)

–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi puneţi pe senzor degetul stocat.  
Uşa se deschide automat. 

Stocare doar amprente degete (cu uşa deschisă)
–  Ţineţi apăsat butonul „ON / Enter“, până când se aprinde dioda  

„Pregătire pentru introducerea datelor / programare“.
–  Puneţi de câteva ori degetul pe detector. În acest timp, de fiecare dată când 

puneţi degetul, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare“ 
licăreşte galben, până când dioda „Pregătire pentru introducerea 
datelor / programare“ luminează verde.

–  Finalizaţi programarea cu butonul „Close / Clear“.

Stocare doar cod de utilizator (cu uşa deschisă)
–  Ţineţi apăsat butonul „ON / Enter“, până când se aprinde dioda  

„Pregătire pentru introducerea datelor / programare“.
–  Introduceţi codul de utilizator şi confirmaţi operaţiunea cu butonul „ON / Enter“.
–  Dacă programarea s-a făcut cu succes, dioda „Pregătire pentru introducerea 

datelor / programare“ luminează verde.
–  Finalizaţi programarea cu butonul „Close / Clear“.

Atenţie: Dacă pentru deschidere este programat atât un cod cât şi amprenta 
degetului, atunci acestea trebuie programate simultan în ordine corectă (mai 
întâi degetul şi după aceea codul). O nouă programare şterge datele anterioare 
(excepţie: codul general este păstrat întotdeauna)!

Stocare deget şi cod de utilizator
–  Ţineţi apăsat butonul „ON / Enter“, până când se aprinde dioda  

„Pregătire pentru introducerea datelor / programare“.
–  Puneţi de câteva ori degetul pe detector. În acest timp, de fiecare dată când 

puneţi degetul, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare“ 
licăreşte galben, până când dioda „Pregătire pentru introducerea 
datelor / programare“ luminează verde, iar dioda „Pregătire pentru  
introducerea datelor / programare“ licăreşte în continuare.

–  Introduceţi codul de utilizator şi confirmaţi operaţiunea cu butonul „ON / Enter“.
–  Finalizaţi programarea cu butonul „Close / Clear“.

Atenţie: Dacă uşa este deschisă mai mult de 5 minute, datele stocate 
(codul / amprenta degetului) se şterg automat.

Ştergerea codului / amprentelor oaspetelui, dacă acesta
a lăsat seiful încuiat

–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi introduceţi numărul 34 (delete guest).
–  Apăsaţi „ON / Enter“, apoi introduceţi codul general. Dioda „Pregătire pentru 

introducerea datelor / programare“ luminează verde şi uşa se închide automat. 
Totodată se şterg toate datele (codul de utilizator / amprenta degetului).

Lichidarea
Stimate client,
Vă rog să acordaţi ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantităţii de deşeuri 
nerecuperate. Dacă veţi avea intenţia să lichidaţi acest dispozitiv, aveţi vă rog în 
vedere, că multe piese conţin materiale preţioase, care se pot recicla.

Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea 
aparatelor electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună 
cu deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă 
rog, informații privind bazele de colectare a deșeurilor electrice 
de la departamentul corespunzător din orașul/comuna 
dumneavoastră.

Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de 
conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz

Erorile și modificările rezervate.


