VIGTIGT
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BRUGSANVISNING

•

•

Opbevar koder og nød-nøgle på et sikkert sted
(men ikke i værdiboksen) (nødnøglen findes under
4 batterierne).
Anvend aldrig personlige data som f.eks.
fødselsdage, telefonnumre e.l. som kode.
Skal værdiboksen ikke anvendes i længere tid, bør
batterierne udtages.
Ved anvendelse på hotelværelser: se afsnittet
HOTELVERSION senere i denne vejledning.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal de
forudindstillede bruger- og generalkoder
omprogrammeres ved ibrugtagning.
Ved eventuelle spørgsmål eller problemer
henvises til nærmeste forhandler af Burg-Wächter
værdibokse.
IBRUGTAGNING

Skyd dækslet med PointSafe-logoet på låsearmaturet
til højre og isæt nøglen.
Isæt 4 batterier af typen 1,5V Alkaline type AA / LR6.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Når batterispændingen bliver for lav, vises ”Lo Batt”
i displayet. Batterierne skal da udskiftes. De brugte
batterier bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

ÅBNING AF BOKSEN MED BRUGERKODEN

Tast ENTER. Indtast brugerkoden (forudindstillet kode: 168) og tast ENTER. Hvis brugerkoden er
korrekt indtastet, åbnes døren automatisk.

LUKNING AF BOKSEN

Luk døren, tast CLOSE, og døren låses automatisk.
Hvis døren ikke lukkes helt i, eller riglerne pga.
fremmedlegeme el. lgn. ikke kan skydes helt ud, vises
ordet ”BLOCK” i displayet. Fjern fremmedlegemet og
luk atter døren, tast CLOSE og kontroller, at døren er
korrekt lukket og låst.

PROGRAMMERING AF BRUGERKODE

Døren skal være åben og riglerne skal være helt
inde. Tast ENTER, og ordet ”CODE” vises i displayet.
Indtast ny brugerkode på 1 til 6 cifre (vær meget
omhyggelig med indtastning!). Herefter tastes
”ENTER”, og koden er indlæst. Herefter testes koden:
Med åben dør tastes CLOSE, riglerne skydes ud, og
den nye kode testes som angivet ovenfor (ÅBNING AF
BOKSEN MED BRUGERKODE). Hvis riglerne glider ind,
er koden modtaget og accepteret af låsen, og boksen
kan lukkes. Kan den nye kode ikke åbne døren,
følges anvisningerne i afsnittet indtastning af forkert
kode (se næste spalte).
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PROGRAMMERING AF GENERALKODEN

Med døren åben og riglerne ude tastes ENTER. Indtast generalkoden (forudindstillet kode: 12345678)
og tast ENTER. Ordet ”PASS 1” vises i displayet
samtidig med 10 sekunders nedtælling. Indenfor disse
10 sekunder tastes ENTER knappen igen. Indtast den
nye generalkode (8 cifre) og tast ENTER. Indtast den
nye generalkode igen og tast ENTER. Vises ”GOOD” i
displayet, er koden godkendt og husket.
INDSTILLING AF UR

Riglerne skal være helt ude. Tryk på SET knappen,
og timetallet blinker. Tast H/M tasten til det ønskede
timetal vises. Tast SET igen, og minuttallet blinker. Tast
H/M til det ønskede minuttal vises. Bekræft ved at
taste SET.

HOTELVERSION

Med generalkoden kan boksen omstilles til
hotel-brug: Med åben dør og riglerne ude tastes
ENTER, hvorefter den 8-cifrede generalkode indtastes
efterfulgt af ENTER. Herefter vises ”PASS 1” og der
nedtælles i 10 sekunder. Indenfor disse 10 sekunder
tastes ENTER og koden 16805, som bekræftes med
ENTER. I displayet vises ”SET-05”. Dette betyder, at
døren kun kan lukkes med indtastning af brugerkode,
hvis den har stået åben i mere end 5 minutter.
Skal låsen programmeres tilbage til normalfunktion,
følges vejledningen ovenfor, dog med koden 16800.
Når ”SET-00” vises i displayet, kan døren låses med
CLOSE uanset hvor længe, den har stået åben.
TEKNISKE DATA

Strømforsyning:
INDTASTNING AF FORKERT KODE

Hvis der indtastes en forkert kode, vil displayet vise
ERROR og korte signaltoner høres. Efter den tred-je
forkerte indtastning spærres boksen i 5 minutter.
Efter denne tid kan boksen åbnes på ny med såvel
generalkoden som med den rigtige brugerkode.

Luftfugtighed:

4 stk. 1,5V Alkaline-batterier
af typen LR6/AA
fra 20 % til ca. 95 % rf. – ikke
kondenserende

MONTERING

Boksen kan boltes fast enten i væg eller i gulv.

Med forbehold for ændringer og forbedringer.
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