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Technische gegevens

Vergrendeltijden Na 3 × verkeerde code-invoer 5 minuten

Stroomvoorziening 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Toegestane 
omgevings- 
omstandigheden

–15 °C tot +50 °C
tot 95 % rel. luchtvochtigheid
(niet condenserend)

Ingebruikstelling

Let op: Als de batterijen te zwak zijn, verschijnt de melding „Lo Batt“ 
op het scherm. Dan moeten alle 4 de batterijen worden vervangen 
(LR6 / AA / 1.5V / alkaline) 

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een brandkast uit de PointSafe-serie van 
het merk BuRG-WäCHtER. Deze brandkast werd op basis de meest recente 
technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd.
De brandkastserie E kan in de standaard- en hotelmodus worden gebruikt. 
Bovendien beschikken alle brandkasten over een geïntegreerd mechanisch 
noodslot.

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing
voor u de brandkast begint te programmeren.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe brandkast. 
BuRG-WäCHtER KG

Belangrijke tips

–  Bewaar de codes en noodsleutel op een veilige plaats buiten de
brandkast (het noodslot bevindt zich onder de 4 batterijen).

–  Gebruik geen persoonsgegevens (vb. verjaardag, telefoonnr., etc.).
–  Als de brandkast gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert

u de batterijen.
–  Voor de hotelsector: Zie „Bijzonderheden hotelversie“ en de

bijgevoegde gastcodehandleiding.
–  Omwille van veiligheidsredenen mogen de fabrieksinstellingen van

de gebruiker- en beheerderscode niet geprogrammeerd blijven.
–  De brandkast bereikt pas zijn voorziene beschermfunctie nadat hij

aan een massief gebouwdeel werd bevestigd. Gebruik de voorziene
verankeringspunten (aan wand en / of bodem) om de nodige vaste
verbinding te realiseren.

–  Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

Algemeen

De brandkasten van de Point-serie kunnen zowel in een standaard- als 
hotelmodus worden gebruikt. In beide modi zijn voor de bediening een 
algemene en een gebruikerscode beschikbaar.

De lengte van de algemene code bedraagt altijd 8 tekens.
De lengte van de gebruikerscode kan naar keuze 3 tot 6 tekens bevatten.

Algemene code:  12345678 (fabrieksinstelling) 
Gebruikerscode:   168 (fabrieksinstelling) 

Structure

Structuur
 Toets Enter

  Toets Close / Clear

  Toets Set

  Toets Time

  Toets H/M

– Trek de batterij beschermstrip voorzichtig uit het batterijvak (rechts naar 
de toetsenbord)

– De elektronica heeft nu ca. 30 sec. nodig om het programma op te 
laden. 

– Druk daarna op de “Enter“-toets.
– Voer de gebruikerscode in (fabrieksinstelling 168)
– Druk daarna opnieuw op de “Enter“-toets.
– De deur opend automatisch, nu kan de kluis individueel worden 

geprogrammeerd. 
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Tijd instellen

De deur moet open en de grendel uitgestoken zijn.
– Druk op de „SEt“-toets, de uuraanduiding knippert.
–  Druk zo lang op de „H/M“-toets tot het gewenste uur wordt

weergegeven. (uurweergave: A 1 – 12 = 1 – 12 uur, P 1 – 12 = 13 – 24 uur).
– Druk op de „SEt“-toets – de minutenaanduiding knippert.
–  Druk opnieuw zo lang op de „H/M“-toets tot de gewenste minuten

worden weergegeven.
– Druk tot slot opnieuw op de „SEt“-toets.

Openen met behulp van de algemene code

– Druk op de „Enter“-toets.
– Voer de algemene code in (fabrieksinstelling 12345678).
– Druk opnieuw op de „Enter“-toets.

Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld.  
Na afloop van deze tijd wordt de gebruikerscode kort weergegeven en 
opent de deur automatisch. 
Let op: Om de brandkast te sluiten moet de gebruikerscode opnieuw 
worden geprogrammeerd (zie „Gebruikerscode programmeren“).

Algemene code programmeren

De deur moet open en de grendel uitgestoken zijn.

– Druk op de „Enter“-toets.
– Voer de algemene code in (fabrieksinstelling 12345678).
– Druk op de „Enter“-toets.
– Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld.
– Binnen deze tijd drukt u opnieuw op de „Enter“-toets.
– Voer nu de nieuwe algemene code in (8 tekens).
– Druk op de „Enter“-toets.
– Voer de nieuwe algemene code een tweede keer in.
– Druk tot slot op de „Enter“-toets.

De elektronica heeft de nieuwe code opgeslagen wanneer u op  
het scherm „Good“ ziet. 

Bijzonderheden hotelversie

Als de brandkast in de hotelvariant moet worden gebruikt, kan dit via de 
algemene code worden omgeprogrammeerd. De deur moet open en de 
grendel uitgestoken zijn. 

– Druk op de „Enter“-toets.
– Voer de 8-cijferige algemene code in.
– Druk opnieuw op „Enter“.
–  Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden

afgeteld. Druk binnen deze tijd opnieuw op „Enter“
– Voer de code „16805“ in
–  Bevestig de omprogrammering met „Enter“

(op het scherm verschijnt „SEt-05“).
–  Wanneer de deur nu langer als 5 minuten blijft openstaan,

moet de gebruikerscode opnieuw worden ingevoerd.

Als u opnieuw naar de normale modus wilt terugkeren, gaat u zoals 
hierboven beschreven te werk en gebruikt u op de overeenkomstige  
plaats de code „16800“. 

„SEt-00“ verschijnt op het scherm en de gebruikerscode is ook bij een 
geopende deur tijdelijk onbegrensd geldig.

Batterijen weggooien

Openen met behulp van de gebruikerscode

– Druk op de „Enter“-toets.
– Voer de gebruikerscode in.
– Druk opnieuw op „Enter“.
De deur opent automatisch.

Brandkast sluiten

De deur sluit automatisch wanneer u op de „Close“-toets drukt. 

Let op: Als een hindernis de deur blokkeert, ziet u de melding „BLOCK“  
op het scherm. De brandkast kan niet worden gesloten. Verwijder de 
hindernis en probeer opnieuw.

Gebruikerscode programmeren

De deur moet open en de grendel ingetrokken zijn. 

– Druk op de „Enter“-toets, de melding „Code“ verschijnt op het scherm.
– Voer de gebruikerscode in (3 tot max. 6 tekens).
– Druk daarna opnieuw op de „Enter“- en dan op de „Close“-toets.

De deur sluit automatisch.

Foutieve invoer

In de gesloten toestand accepteert de brandkast geen foutieve invoer.
Op het scherm ziet u in dat geval „CODE-ERROR“ en hoort u korte 
piepsignalen. Bij de derde, verkeerd poging vergrendelt de elektronica  
de brandkast gedurende 5 minuten. Na deze periode kan de brandkast  
met de algemene of correcte gebruikerscode worden geopend. Wanneer  
u een verkeerd cijfer hebt ingedrukt, kunt u deze invoer met de toets
„Close“ wissen.

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Geachte klant, 
Help ons om afval te vermijden. Als u op een bepaald moment beslist dit apparaat 
af te voeren, denk er dan aan dat veel onderdelen van dit apparaat uit waardevolle 
materialen bestaan, die men kan recycleren. Gooi het apparaat niet met het 
restafval weg, maar raadpleeg de bevoegde overheid in uw gemeente voor 
verzamelplaatsen voor elektronisch afval.

 De vuilnisbak betekent: 
Ontladen batterijen of accu‘s mogen niet met het huishoudelijk  
afval worden weggegooid. Breng de batterijen / accu‘s naar de winkel 
of recyclageparken van de gemeente. De teruggave is bindend en 
wettelijk voorgeschreven.

Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot 
EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz.




