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Hyvä asiakas
Olemme iloisia, että olet valinnut Burg-Wächter PointSafe-sarjan
kassakaapin. Tämä kassakaappi on kehitetty ja valmistettu uusimpien
teknisten mahdollisuuksien mukaan.
Kassakaappisarjaa E voidaan käyttää perus- sekä hotellitilassa. Lisäksi kaikissa
kassakaapeissa on mekaaninen hätälukko.
Tärkeää: Lue läpi koko käyttöohje ennen ohjelmoinnin aloittamista.
Toivotamme sinulle mukavia hetkiä uuden PointSafe-kassakaapin kanssa.
Burg-Wächter KG

Tärkeitä ohjeita

Kuva
Enter näppäintä
	Sulku- / tyhjennysnäppäin
	Set näppäintä
	Time näppäintä
	H/M näppäintä

–	Säilytä koodit ja hätäavain turvallisessa paikassa kassakaapin ulkopuolella
(hätälukko on 4 pariston alapuolella).
–	Älä käytä henkilökohtaisia tietoja (esim. syntymäaika, puhelinnro jne.)
–	Jos kassakaappia ei käytetä pidempään aikaan, poista paristot.
–	Hotellit: katso „Hotelliversion erikoisuudet“ ja oheista vieraskoodiohjetta.
–	Käyttäjän ja omistajan tehdasasetusten koodit ei turvallisuussyistä
tule jäädä ohjelmoiduiksi.
–	Kassakaappi saa tarkoittamansa suojan vasta kun se on kiinnitetty
massiiviseen rakennuksen osaan. Käytä tähän tarkoitettuja kiinnityskohtia
(seinässä ja / tai lattiassa) saadaksesi tarvittavan paikallisen kiinnityksen.
–	Käänny jälleenmyyjän puoleen, jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia.

Tekniset tiedot
Lukitusajat

Kolmen virheellisen koodisyötön jälkeen 5 min.

Virtalähde

4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Sallitut ympäristön –15 – +50 °C
olosuhteet
jopa 95 % suht. ilmankosteus (ei kondensoiva)

Käyttöönotto
–	Poista paristokotelon sivussa oleva ruuvi
–	Vedä PointSafe-logolla varustettu etupaneelin suojus oikealle
–	Aseta paristot paikoilleen (4 kpl, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline)
–	Elektroniikka tarvitsee nyt noin 30 sekuntia ohjelman lataamiseen.
Paina tämän jälkeen vahvistusnäppäintä
–	Syötä käyttäjäkoodi (tehdasasetus: 168)
–	Paina uudelleen vahvistusnäppäintä
–	Nyt voit avata kassakaapin ja ohjelmoida sen yksilöllisesti.
Huomio: Jos paristot on liian heikot, näytölle ilmestyy ilmoitus „Lo Batt“.
Silloin on vaihdettava kaikki 4 paristoa (LR6 / AA / 1.5V / Alkaline).

Yleistä
Point-sarjan kassakaappeja voidaan käyttää sekä perus- että hotellitilassa.
Molemmissa tiloissa kassakaapin käyttöön on tarkoitettu yksi yleiskoodi ja
yksi käyttäjäkoodi.
Yleiskoodi on aina 8-merkkinen.
Käyttäjäkoodiksi voidaan valita 3 – 6-merkkinen yhdistelmä.
Yleiskoodi:		 12345678 (tehdasasetus)
Käyttäjäkoodi: 168 (tehdasasetus)
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Avaus käyttäjäkoodilla
– Paina vahvistusnäppäintä
– Syötä käyttäjäkoodi
– Paina uudelleen vahvistusnäppäintä
Ovi avautuu automaattisesti.

Kassakaapin sulkeminen
Ovi sulkeutuu automaattisesti, kun painetaan sulkunäppäintä.
Huomio: Jos jokin este estää oven sulkeutumista, näytölle ilmestyy ilmoitus
„BLOCK“. Kassakaappia ei voida sulkea. Poista este ja yritä uudelleen.

Käyttäjäkoodin ohjelmointi
Oven on oltava auki ja salpojen sisällä.
– Paina vahvistusnäppäintä, näytölle ilmestyy “Code“
– Syötä käyttäjäkoodi (3– maks. 6 merkkiä)
– Paina uudelleen vahvistusnäppäintä ja sitten sulkunäppäintä
Ovi sulkeutuu automaattisesti.

Virheellinen syöttö
Suljetussa tilassa kassakaappi ei hyväksy virheellistä syöttöä. Tässä
tapauksessa näet näytöllä ilmoituksen „CODE-ERROR“ ja kuulet lyhyitä
merkkiääniä. Kolmannen virheellisen syötön jälkeen elektroniikka lukitsee
kassakaapin 5 minuutiksi. Tämän ajan jälkeen kassakaappi voidaan avata
yleis- tai oikealla käyttäjäkoodilla. Jos olet syöttänyt väärän merkin, voit
poistaa tämän syötön sulkunäppäimellä.

Kellonajan asetus
Oven on oltava auki ja salpojen ulkona.
–	Paina „SET“-näppäintä, tuntinäyttö vilkkuu.
–	Paina näppäintä „H/M“ niin kauan kunnes haluttu tuntiluku tulee
näkyviin. (Tuntinäyttö: A 1 – 12 = klo 1 – 12, P 1 – 12 = klo 13 – 24).
–	Paina „SET“-näppäintä, minuuttinäyttö vilkkuu.
–	Paina jälleen näppäintä „H/M“ niin kauan kunnes haluttu
minuuttiluku tulee näkyviin.
–	Paina lopuksi uudelleen „SET“-näppäintä.

Avaus yleiskoodilla
–	Paina vahvistusnäppäintä.
–	Syötä yleiskoodi (tehdasasetus 12345678).
–	Paina uudelleen vahvistusnäppäintä.
Näytölle ilmestyy „PASS 1“ ja sekunnit kymmeneen asti. Tämän ajan kuluttua
käyttäjäkoodi tulee lyhyesti näkyviin ja ovi avautuu automaattisesti.
Huomio: Jotta voit sulkea kassakaapin, sinun on ohjelmoitava käyttäjäkoodi
uudelleen (katso kappale Käyttäjäkoodin ohjelmointi).

Yleiskoodin ohjelmointi
Oven on oltava auki ja salpojen ulkona.
–	Paina vahvistusnäppäintä.
–	Syötä yleiskoodi (tehdasasetus 12345678).
–	Paina vahvistusnäppäintä.
–	Näytölle ilmestyy „PASS 1“ ja sekunnit kymmeneen asti.
Paina tämän ajan kuluessa uudelleen vahvistusnäppäintä.
–	Syötä nyt uusi yleiskoodi (8-merkkinen).
–	Paina vahvistusnäppäintä.
–	Syötä yleiskoodi toisen kerran.
–	Paina lopuksi vahvistusnäppäintä.

Hotelliversion erikoisuudet
Jos kassakaappia käytetään hotelliversiona, tämä voidaan muuttaa
yleiskoodin avulla. Oven on oltava auki ja salpojen ulkona.
–	Paina vahvistusnäppäintä.
–	Syötä 8-merkkinen yleiskoodi.
–	Paina uudelleen vahvistusnäppäintä.
–	Näytölle ilmestyy „PASS 1“ ja sekunnit kymmeneen asti.
Paina vahvistusnäppäintä tämän ajan kuluessa.
–	Syötä koodi „16805“.
–	Vahvista muutos vahvistusnäppäimellä (näytölle ilmestyy „SET-05“).
Jos ovi on nyt avattuna yli 5 minuuttia, käyttäjäkoodi on syötettävä
uudelleen.
Jos haluat palata normaalitilaan, toimi yllä olevan ohjeen mukaan ja syötä
vastaavassa kohdassa koodi „16800“. Näytölle ilmestyy ilmoitus „SET-00“
ja käyttäjäkoodi on myös avatulla ovella voimassa rajoittamattomasti.

Paristojen hävitys
Hyvä asiakas
Auta välttämään jätettä. Jos joskus suunnittelet laitteen hävittämistä, muista,
että monet laitteen osat on valmistettu arvokkaista materiaaleista, jotka
voidaan kierrättää. Älä heitä laitetta talousjätteen joukkoon, vaan ota selvää
kunnan vastaavasta elektrojätteen keräyspisteestä.
	Roskatynnyri tarkoittaa:
Tyhjiä paristoja tai akkuja ei saa hävittää talousjätteen
joukossa. Anna paristot / akut takaisin kauppaan tai
vie ne kunnan kierrätyspisteisiin. Palautus on maksutonta
ja lailla säädetty.

Elektroniikka on tallentanut uuden koodin, kun näytölle ilmestyy
ilmoitus „Good“.

Oikeudet virheisiin ja muutoksiin pidätetään.
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