INDICAÇÕE S IMPORTANTES

•
•
•
•

MANUAL DE INSTRUÇÕES

•

•

Guarde os códigos e chaves de emergência num
sítio seguro fora do cofre.
Não utilize dados pessoais como código (por ex.
data de nascimento, número de telefone ...)
Se o cofre ficar muito tempo sem ser utilizado é
favor retirar as pilhas.
Para a indústria hoteleira: ver informação em
baixo à direita e folha em anexo.
Por motivos de segurança é aconselhável não
manter os códigos de fábrica como código
deutilizador e código mestre.
Em caso de perguntas ou problemas contacte o
seu fornecedor.

ABRIR O COFRE

Marque a tecla “Enter”. Introduza o código de
utilizador (código de fábrica 168) e marque
novamente a tecla “Enter”. A porta abre-se
automaticamente.
FECHAR O COFRE

A porta fecha-se automaticamente quando se marca
a tecla “Close”.
ATENÇÃO: Se algum obstáculo impedir que a porta
se abra, o display mostra “BLOCK”. O cofre não
pode ser fechado. Retire o obstáculo e tente
novamente.
PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DE UTILIZADOR
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Empurre a tampa com o logótipo PointSafe no painel
da fechadura para a direita.
Introduza a chave e rode a no sentido dos ponteiros
do relógio até à batente.
A porta abre-se automaticamente. Agora rode a
chave em sentidoo contrário - os ferrolhos saem
para fora - e retire a chave.
Retire a tampa do compartimento das pilhas no lado
interior da porta.
Coloque 5 pilhas do tipo LR6/AA/1.5V/Alkaline.
ATENÇÃO: Se as pilhas estiverem fracas, o display
mostra “Lo Batt”. Então todas as 5 pilhas têm de
ser substituídas. Respeite o meio-ambiente e deposite
as pilhas usadas num recipiente próprio para este fim.

A porta tem de estar aberta e os ferrolhos para
dentro.
Marque a tecla “Enter”, no display aparece “Code”.
Agora introduza o novo código de utlizador 
(1- máx.6 digitos), marque a tecla “Enter” e depois
“Close”. A porta fecha-se automaticamente.
INTRODU ÇÃO DE DADOS ERRADOS

Em estado trancado o cofre não aceita dados errados.
Neste caso aparece “ERROR” no display e ouve-se
vários sinais curtos.
Se introduzir três vezes o código errado a electrónica
fica bloqueada durante 5 minutos.
Ao fim dos 5 minutos o cofre pode ser aberto com o
código mestre ou com o código de utilizador. Se
por acaso introduzir um digito errado este pode ser
apagado com a tecla “Close”.
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PROGRAMAR O RE LÓGIO

Os ferrolhos têm de estar para fora.
Marque a tecla “SET” - o indicador das horas começa
a piscar. Carregue na tecla “H/M” até chegar à hora
certa. (Indicador das horas: A1-12 = 00 –12H00;
P1-12 = 13 - 24H00). Marque a tecla “SET” - o
indicador dos minutos começa a piscar. Carregue
novamente na tecla “H/M” até chegar aos minutos
certos. Para confirmar marque a tecla “SET”.
INSTALAÇÃO

O cofre atinge a sua função de protecção só após ter
sido afixado numa parte massiva do prédio. Por favor
utilize os pontos de ancoragem previstos (nas costas
e/ou chão do cofre) para atingir uma ancoragem
segura.

ABERTURA DO COFRE COM O CÓDIGO MESTRE

Marque a tecla „Enter“, introduza o Código Mestre
(Código de fábrica 12345678), e depois novamente
“Enter”. Introoduza novamente o código mestre e a
tecla “Enter”. No display aparece “PASS 1” e começa
a contagem de 10 segundos. Ao fim deste tempo
é indicado o código de utilizador e a porta abre-se
automaticamente.
ATENÇÃO: Para fechar o cofre é necessário introduzir/
programar o código de utilizador novamente
(Ver Programação do código de utilizador).

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO MESTRE

A porta tem de estar aberta e os ferrolhos para fora.
Marque a tecla “Enter”, introduza o código mestre
(código de fábrica 12345678) e novamente a tecla
“Enter”. No display aparece “PASS 1” e começa a
contagem de 10 segunndos. Durante este tempo
marque novamente a tecla “Enter”. Introduza o
novo código mestre (1-8 digitos) e a tecla “Enter”.
Depois introduza novamente o novo código mestre e
novamente “Enter”. A electrónica conseguiu gravar
o novo código quando no display aparece a palavra
“Good”.

DADOS TÉCNICOS

Abastecimento eléctrico:
Ambiente:

5 pilhas do tipo LR6/		
AA/1,5V (Alkaline)
20% ~ 95% humidade – 		
sem condensação

PARTICULARIDADE DA VERSÃO-HOTELEIRA

Se o cofre for operado na versão hoteleira, isto pode
ser convertido através do código mestre. A porta
tem de estar aberta e os ferrolhos para fora. Marque
a tecla “Enter”, introduza o seu código mestre de
8 digitos e marque novamente “Enter”. A palavra
“PASS 1” aparece no display e começa a contagem
de 10 segundos. Dentro deste período marque a tecla
“Enter”, introduza o código “16805” e confirme a
conversão com “Enter”. No display aparece “SET-05”.
Se a porta se manter aberta durante mais do que
5 minutos, o código de utilizador tem de se introduzido. Se quiser converter para o modus normal,
proceder como acima descrito e introduzir na altura
indicada o código “16800”. Aparece “SET-00” no
display e o código de utilizador é agora válido por
tempo indeterminado, mesmo com a porta aberta.

Sujeito a erros e alterações.
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