BELANGRIJKE GEBRUIKSTIPS
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GEBRUIKSAANWIJZING

•

•

•

Bewaar de cijfercombinatie en de noodsleutel op
een veilige plaats maar niet in de kluis.
Gebruik geen persoonlijke data (bv.
Geboortedatum, telefoonnummer,etc).
Het is niet aan te bevelen de gebruikerscode en
generaalcode hetzelfde te maken.
Als de kluis langere tijd niet gebruikt wordt,
verwijder dan de batterijen.
Voor hotelbranche: Zie “Kenmerken van
de hotelversie” en het bijgevoegde extravel
“Gastcode gebruiksaanwijzing”.
Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen
de fabrieksinstellingen voor gebruikerscode en
generaalcode te wijzigen.
Bij eventuele vragen of problemen vraag uw
dealer.

INGEBRUIKNAME

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
www.burg-waechter.de

Point Safe < 03-2006

Schuif het klepje met het pointsafe logo naar rechts.
Draai de sleutel met de wijzers van de klok mee tot
aan de aanslag.
De deur opent automatisch.Draai de sleutel tegen de
wijzers van de klok terug – de sluitnokken zijn weer
uitgeschoven – en trek de sleutel eruit.
Verwijder de klep van het batterijenvak aan de
binnenkant van de kluisdeur.
Plaats nu de 5 alkalinebatterijen LR6/AA/1.5V.
LET OP! Als de batterijen te zwak zijn, verschijnt op
het LCD-display “LO BATT”.
ALLE batterijen moeten dan vervangen worden. Oude
batterijen op de daarvoor
bestemde plaats inleveren.

OPENEN VAN DE KLUIS

Druk op de “ENTER” toets. Toets de gebruikerscode
(Fabrieksinstelling 168) in en druk “ENTER”. De
deur opent automatisch.
SLUITEN VAN DE KLUIS

De deur sluit als deze wordt dichtgedrukt en de toets
“CLOSE” wordt ingedrukt.
LET OP! Als de deur geblokkeerd wordt dan
verschijnt er “BLOCK” in het display. De kluis kan niet
gesloten worden. Kijk wat de deur blokkeert, haal het
weg en probeer het opnieuw.
PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

De deur moet open zijn en de sluitnokken
ingeschoven. Druk de ENTER toets, er verschijnt “CODE” in het display, geef uw nieuwe
gebruikerscode in ( 1-6 cijfers max.), druk de
“ENTER” toets. Druk de deur dicht en druk op de
“CLOSE” toets. De deur sluit zich.
VERKEERDE INTOETSING

In gesloten toestand accepteert de kluis geen
verkeerde intoetsing Op het display ziet u in dit geval
“ERROR” en hoort u een toon.
Bij de derde foutieve intoetsing blokkeert de
elektronica van de kluis 5 minuten.
Na deze tijd kan de kluis met de juiste generaalcode als ook met de juiste gebruikerscode geopend
worden. Geeft u een verkeerd cijfer in van de code
dan kunt u deze corrigeren door de “CLOSE” toets in
te drukken.
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INSTELLEN VAN DE TIJD

De sluitnokken moeten uitgeschoven zijn.
Druk de “SET” toets. De uren knipperen nu. Druk de
“H/M” toets zo lang in tot het gewenste uur wordt
aangegeven (uren:A=1-12 / 1-12 uur P= 1-12 / 13-24
uur ).
Toets nogmaals de “SET” toets. De minuten
knipperen nu. Druk de “H/M” toets zolang in tot de
gewenste minuten aangegeven worden. Toets ter
bevestiging de “SET” toets.
INSTALLATIE

De kluis heeft zijn maximale beschermende functie
nadat deze bevestigd is aan een Muur. Gebruikt u
alstublieft de voorgeschreven b
 evestigingsmaterialen,
en bevestigingpunten. ( aan muur en vloer) om de
noodzakelijke stabiele permanente verbinding te
verkrijgen.
OPENEN VAN DE KLUIS MET DE GENERAALCODE

Druk op de “ENTER” toets, en geef de g
 eneraalcode
in (fabrieksinstelling 12345678) en druk op de
“ENTER” toets. In het display verschijnt “PASS 1”
en er wordt tot 10 geteld. Nadat er tot 10 is geteld
wordt kort de gebruikerscode getoond en de deur
opent zich automatisch.
LET OP! Om de kluis te sluiten, moet de
gebruikerscode opnieuw ingegeven/geprogrammeerd
worden (Zie programmering van de gebruikerscode)

PROGRAMMEREN VAN DE GENERAALCODE

De deur moet open zijn en de sluitnokken
uitgeschoven.
Druk op de “ENTER” toets, en geef de generaalcode
in (fabrieksinstelling 12345678 ) en druk op de
“ENTER” toets. In het display verschijnt “PASS 1” en
er wordt tot 10 geteld. Binnen deze 10 seconden
drukt u nogmaals op de “ENTER” toets.
Geef nu de nieuwe generaalcode in (8 cijfers) en druk
op de “ENTER” toets, geef voor de TWEEDE maal
de nieuwe generaalcode in en druk op de “ENTER”
toets. De elektronica heeft de nieuwe generaalcode
opgeslagen als in het display “GOOD” verschijnt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening:
Bedrijfsvochtigheid:

5 stuks LR6/AA/1,5V Batterijen
(Alkaline)
20% ~ 95% rF – niet 			
condenserend

KENMERKEN VAN DE HOTEL VERSIE.

Als de kluis als hotel versie gebruikt gaat worden,
kan deze door de Generaal Code, omgezet worden.
De deur moet geopend zijn en de schoten moeten
naar buiten staan. Druk op de“ENTER” toets, en geef
de 8-cijferige code in, druk opnieuw op de “ENTER”
toets. Er verschijnt “PASS 1” in het display, en er
wordt tot 10 geteld. Binnen deze 10 seconden drukt
u op de “ENTER” toets. Voer de code “ 16805” in en
bevestig dit met de “ENTER” toets. In het display
verschijnt “ SET- 05”. Vanaf nu, als de deur langer
dan 5 minuten open blijft staan, moet de gebruikerscode opnieuw worden ingegeven om de deur
te sluiten. Als de kluis weer in de normale stand
(privé gebruik) moet worden teruggezet, volg dan de
bovengenoemde stappen weer, maar gebruik in dit
geval de code “ 16800 “ . Er verschijnt dan “SET- 00“
in het display en de gebruikerscode is ook bij open
deur onbeperkt geldig.

Wijzigingen verbehouden.
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