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Struktura

Ikony
  Tlačítko Close / Clear 
Ovládání zamykacího mechanismu pro automatické zavření závor  
a vymazání zadání.
  Tlačítko On / Enter
  Připravenost k otevření 
Ikona „C“ se rozsvítí při zadání platného kódu pro otevření a 
úspěšném naprogramování.
  Symbol pro výměnu baterie 
Pokud se rozsvítí symbol pro výměnu baterie, je nutné vyměnit 
všechny 4 baterie (LR6 / AA / 1.5V / alkalické).
  Připravenost k zadání / programování  
Při vstupu do režimu programování se rozsvítí ikona „E“. Zhasne poté, 
když je režim programování opět opuštěn.
  Odmítnutí zadání / Doba blokování 
Ikona „F“ se rozsvítí při zadání neplatného kódu nebo při chybném 
programování. Pokud je třikrát po sobě zadán chybný kód, zablokuje zámek 
na 5 minut ovládání. Během této doby bliká ikona „F“. Otevření zámku není v 
tomto stavu možné ani s platným kódem pro otevření.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro koupi trezoru série PointSafe FP společnosti 
BURG-WÄCHTER. Tento trezor byl vyvinut resp. vyroben podle nejnovějších 
technických možností. Trezory série Fingerprint (FP) lze provozovat ve standardním 
a hotelovém režimu. Jsou vybaveny čidlem pro otisk prstu. Navíc mají všechny 
trezory integrovaný mechanický nouzový zámek.

Důležité: Přečtěte si prosím celý návod k obsluze, než začnete  
s programováním.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým trezorem.
Vaše společnost BURG-WÄCHTER KG

Důležité pokyny
–  Číselné kódy a nouzový klíč uchovávejte na bezpečném místě mimo trezor 

(Nouzový zámek se nachází pod 4 bateriemi). 
–  Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla atd. …)
–  Jestliže nemá trezor být po delší dobu používán, vyjměte prosím baterie.
–  Pro oblast hoteliérství: Viz „PointSafe FP v hotelovém režimu“ a přiložený 

návod pro kód hosta.
–  Z bezpečnostních důvodů byste neměli ponechat naprogramovaná tovární 

nastavení uživatelského a administrátorského kódu.
–  Trezor dosáhne své požadované ochranné funkce až po připevnění k nějaké 

masivní součásti budovy. Pro vytvoření potřebného stabilního upevnění prosím 
použijte kotvící body, které jsou k tomu určené (na stěně anebo ve dnu).

–  Z bezpečnostních důvodů nesmí uživatelský kód být shodný s číselnou 
kombinací generálního kódu.

–  V případě dotazů či problémů se prosím obracejte na svého prodejce.

Obecné informace
Trezory série Point FP lze provozovat jak v standardním, tak i v hotelovém 
režimu. Ve standardním režimu jsou pro ovládání trezoru k dispozici generální 
kód, uživatelský kód a 5 míst pamětí pro dotyk prsty. V hotelovém režimu máte 
pro ovládání trezoru k dispozici generální kód, uživatelský kód a 1 paměť pro 
dotyk prstu.

Generální kód je vždy 8místný.
Uživatelský kód lze zvolit jako tří- až šestimístný.

Generální kód: 12345678 (tovární nastavení)
Uživatelský kód: 168 (tovární nastavení) 
 
Jestliže činnost nastavení byla provedena úspěšně, rozsvítí se na konci zelená 
ikona „Připravenost k otevření“. Rozsvícení červené ikony „ Odmítnutí zadání / Doba 
blokování“ oznámí, že provedená operace byla chybná. V tomto případě zůstanou 
zachována původní nastavení.

Technické údaje

Doby blokování 5 minut poté, co byl kód 3x zadán chybně

Napájení 4 x MIGNON LR6 / AA / alkalické tužkové baterie

Přípustné okolní 
podmínky

-15 °C až +50 °C relativní vlhkost vzduchu 
až 95 % (nekondenzující)

Signalizační tóny
1 x při otevírání a zavírání
2 x  snímač otisku prstu je vadný resp. problém v kontaktu 
3 x v hotelovém režimu není uložený kód hosta
8 x motor resp. závora jsou zablokovány

Uvedení do provozu
–  Odstraňte šroub na straně schránky na baterie.
–  Posuňte krytku čelního krytu s logem PointSafe dolů.
–  Vložte baterie (4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / alkalické) 
–  Elektronika nyní potřebuje cca 30 sekund na načtení programu. 

Poté stiskněte tlačítko „Enter“.
–  Zadejte uživatelský kód (168)
–  Stiskněte opět tlačítko „Enter“.

Nyní lze trezor otevřít a individuálně naprogramovat.

PointSafe FP ve standardním režimu
Struktura menu

Na jednotlivých klávesách klávesnice vidíte čísla a písmena. K naprogramování 
jednotlivých funkcí se naťukají číselné resp. písmenové kombinace. Počáteční 
písmena operace programování zobrazí číselnou kombinaci (za účelem 
jednoduchého zapamatování). 
V jednotlivých dílčích menu se tím vždy explicitně zabýváme.

Otevření trezoru pomocí generálního kódu
–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte generální kód.  

Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Otevření trezoru pomocí uživatelského kódu
–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte uživatelský kód.  

Dvířka trezoru se otevřou automaticky.

Otevření trezoru prstem
–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom přejeďte prstem uloženým do paměti 

přes snímač. Dvířka se otevřou automaticky.

Zavření trezoru
–   Stiskněte tlačítko „Close / Clear“.
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Změna uživatelského kódu 
–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“. 
–  Potom zadejte uživatelský kód. Dvířka se automaticky otevřou.
–  Tlačítko „On / Enter“ držte tak dlouho, dokud se nerozbliká žlutá ikona 

„Připravenost k zadání / programování“.
–  Zadejte nový kód (tří- až šestimístný).
–  Potvrďte tlačítkem „On / Enter“.

Při úspěšném naprogramování svítí ikona „Připravenost k zadání a 
programování“ zeleně.

Vstup do režimu programování za účelem změny 
nastavení zámku

Existují pro to dvě možnosti:
1.)  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, zadejte platný generální kód. Dvířka se 

automaticky otevřou. Tlačítko „On / Enter“ držte tak dlouho, dokud se nerozbliká 
žlutá ikona „Připravenost k zadání / programování“.

2.)  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, naťukejte číslo 76 (režim programování), znovu 
stiskněte tlačítko „On / Enter“ a zadejte platný generální kód. Dvířka trezoru se 
automaticky otevřou.  

Jakmile se rozbliká žlutá ikona „Připravenost k zadání / programování“, nacházíte se 
v režimu programování a můžete provádět různé operace.

Funkce v režimu programování
Změna generálního kódu

–  Zadejte číslo 22 (change Admin), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.
–  Zadejte nový kód (8místný) a potvrďte jej tlačítkem „On / Enter“.
–  Nový kód zopakujte a potvrďte tlačítkem „On / Enter“.

Změna uživatelského kódu
–  Zadejte číslo 28 (change user), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.
–  Zadejte nový kód (tří- až šestimístný) a potvrďte jej tlačítkem „On / Enter“.

Uložení otisku prstu do paměti
–  Zadejte číslo 23 (add finger), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.
–  Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení blikne žlutá 

LED dioda „Připravenost k zadání / programování“ jednou za každé přejetí prstu, 
dokud se zeleně nerozsvítí ikona „Připravenost k zadání a programování“.

Smazání všech prstů
–  Zadejte číslo 33 (delete finger), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.

Smazání uživatelského kódu
–  Zadejte číslo 38 (delete user), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.

Přechod do standardního režimu
–  Zadejte číslo 76 (Standard Modus), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.

Přechod do hotelového režimu
–  Zadejte číslo 46 (Hotel Modus), potom stiskněte tlačítko „On / Enter“.

Opuštění režimu programování
–  Stiskněte 2 x tlačítko „Close / Clear“.

PointSafe FP v hotelovém režimu
Otevření generálním kódem

–  Stiskněte „On / Enter“, poté zadejte generální kód.  
Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Otevření uživatelským kódem (pokud je kód uložen)
–  Stiskněte „On / Enter“, poté zadejte uživatelský kód.  

Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Otevření prstem (pokud je uložen otisk prstu)
–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, poté přesuňte uložený prst přes senzor.  

Dvířka trezoru se automaticky otevřou. 

Uložení pouze otisku prstu 
(při otevřených dvířkách trezoru)

–  Podržte stisknuté tlačítko „On / Enter“, dokud se nerozsvítí ikona 
“Připravenost k zadání / programování“.

–  Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení 
prstu jednou blikne žlutá LED dioda pod ikonou „Připravenost k 
zadání / programování“, dokud se zeleně nerozsvítí ikona „Připravenost k 
otevření“.

–  Ukončete programování tlačítkem „Close / Clear“. 

Uložení pouze uživatelského kódu 
(při otevřených dvířkách)

–  Podržte stisknuté tlačítko „On / Enter“, dokud se nerozsvítí ikona 
“Připravenost k zadání / programování“.

–  Zadejte uživatelský kód a potvrďte jej tlačítkem „On / Enter“.
–  Při úspěšném naprogramování se ikona „Připravenost k zadání / programování“ 

rozsvítí zeleně.
–  Ukončete programování tlačítkem „Close / Clear“.

Pozor: Pokud se má naprogramovat jak kód, tak i otisk prstu za účelem otevření 
trezoru, je třeba tyto naprogramovat současně ve správném pořadí (nejprve otisk 
prstu, poté kód). Nové naprogramování vymaže všechny předchozí údaje (výjimka: 
generální kód zůstane vždy zachován)!

Uložení prstu a uživatelského kódu
–  Podržte stisknuté tlačítko „On / Enter“, až se rozsvítí ikona 

“Připravenost zadání / programování“.
–  Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení prstu 

blikne žlutá LED dioda pod ikonou „Připravenost k zadání / programování“, 
dokud se zeleně nerozsvítí ikona „Připravenost k otevření“, žlutá ikona 
„Připravenost k zadání / programování“ bliká nadále.

–  Zadejte kód uživatele a potvrďte tlačítkem „On / Enter“.
–  Ukončete programování tlačítkem „Close / Clear“.

Pozor: Pokud jsou dvířka trezoru otevřena déle než 5 minut, uložená data 
(kód / otisk prstu) se automaticky vymažou.

Smazání kódu hosta / otisku prstu, pokud host zanechal 
trezor uzamčený

–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte číslo 34 (delete guest). 
–  Stiskněte tlačítko „On / Enter“, poté zadejte generální kód. 

Ikona „Připravenost k zadání / programování“ se rozsvítí zeleně a dvířka 
trezoru se automaticky otevřou. Současně se smažou všechna data 
(uživatelský kód / prst).

Likvidace
Vážený zákazníku,
pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu 
toto zařízení zlikvidovat, myslete prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení 
obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.

Vi Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení včetně 
baterií se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale 
musí se sbírat zvlášť. Vyžádejte si, prosím, na příslušném pracovišti 
vašeho města/obce informace týkající se sběrných míst na 
elektroodpad.

V případě dotazů ohledně ES prohlášení o shodě se, prosím, 
obracejte na info@burg.biz

Chyby a změny vyhrazeny.


