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Resimler

Teknik Veriler

Sayın Müşterimiz,
PointSafe serisinin bir kasasını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Burg-Wächter firmasının bu kasası tekniğin sunduğu en son ve
en yeni olanaklar kullanılarak geliştirilmiş ve üretilmiştir. Kasa serisi E,
standart ve otel modlarında kullanılabilmektedir. Ek olarak tüm kasalar
mekanik bir acil kilide de sahiptir.
Önemli: Kullanma kılavuzunu programlamaya başlamadan
önce lütfen sonuna kadar okuyunuz.
Yeni kasanızla size mutluluklar diliyoruz.
Burg-Wächter KG

Önemli bilgiler

Resimler
Enter tuşu
	Close / Clear tuşu
	Set tuşu
	Time tuşu
	H/M tuşu

–	Kodları ve acil anahtarını kasanın bulunduğu yerin dışında, güvenli bir yerde
saklayınız (acil kilidi 4 adet pilin altındadır).
– Kişisel verileri kullanmayınız (örneğin doğum günü, telefon numarası vb…)
–	Kasa uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri yuvalarından çıkartınız.
– Otelciler için: bkz. „Otel sürümündeki özellikler“ bölümü ve ekteki
Misafir Kodu Kılavuzu.
–	Güvenlik nedeniyle kullanıcı ve Admin kodları fabrika ayarlarında
bırakılmamalıdır.
–	Kasa öngörülen koruma fonksiyonuna ancak, binanın masif bir bölümüne
sabitlendikten sonra kavuşacaktır. Gerekli sabit bağlantıyı sağlayabilmek için
öngörülmüş olan ankraj noktalarını kullanınız (duvarda ve / veya zeminde).
–	Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.

Blokaj süreleri

3 kez hatalı kod girildikten sonra 5 dakika

Elektrik beslemesi

4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE

İzin verilen
ortam koşulları

-15 °C ila +50 °C
% 95‘e kadar bağıl hava nemi (yoğuşmayan)

İşletmeye alma
–	Pil gözünün yan tarafındaki vidayı çıkartınız
–	Ön siperliğin PointSafe Logo‘lu başlığını sağa kaydırınız
– Pilleri yerleştiriniz (4 adet, LR6/AA/1.5V/Alkaline)
–	Programı çalıştırmak için elektronik şimdi yaklaşık 30 saniyeye gereksinir.
Süre bitince „Enter“ tuşuna basınız
–	Kullanıcı kodunu giriniz (168)
– „Enter“ tuşuna tekrar basınız
–	Şimdi kasa açılabilir ve kişiye özel programlanabilir.
Dikkat: Piller çok zayıfsa ekranda „Lo Batt“ mesajı belirir.
Bu durumda tüm 4 pil birlikte değiştirilmelidir (LR6/AA/1.5V/Alkaline)

Genel
Point Serisinin kasaları hem standart hem de otel modunda kullanılabilmektedir.
Her iki modda da kasanın kullanılabilmesi için bir genel kod ve bir kullanıcı kodu
mevcuttur.
Genel kod daima 8 hanelidir.
Kullanıcı kodunun hane sayısı 3 ila 6 arasında seçilebilir.
Genel kod:
Kullanıcı kodu:

PointSafe

12345678 (Fabrika ayarı)
168 (Fabrika ayarı)
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Kullanıcı kodu ile açma
– „Enter“ tuşuna basınız
– Kullanıcı kodunu giriniz
– Yeniden „Enter“ tuşuna basınız
Kapı otomatik olarak açılır.

Kasanın kapatılması
„Close“ tuşuna bastığınızda kasa otomatik olarak kapatılır.
Dikkat: Kapıyı her hangi bir şey engelleyecek olursa göstergede „BLOCK“
mesajı görülür. Kasa kapatılamaz. Engeli kaldırınız ve işlemi tekrarlayınız.

Kullanıcı kodunun programlanması
Kapı açık ve sürgü içeri girmiş olmalıdır.
– „Enter“ tuşuna basınız, ekranda „Code“ belirir
– Kullanıcı kodunu giriniz (3 ila maksimum 6 hane)
– „Enter“ tuşuna tekrar ve sonra „Close“ tuşuna basınız
Kapı otomatik olarak kapanır.

Hatalı girişler
Kapalı durumdayken kasa hatalı girişleri kabul etmez. Böyle durumlarda ekranda
„CODE-ERROR“ mesajını görür ve kısa sinyal sesleri duyarsınız. Üçüncü hatalı
denemede elektronik kasayı 5 dakika için bloke eder. Bu süreden sonra kasa genel
kodla veya kullanıcı koduyla açılabilir. Hatalı bir giriş yaptığınızda bu girişi „Close“
tuşu ile silebilirsiniz.

Saatin ayarlanması
Kapı açık ve sürgü dışarı çıkmış olmalıdır.
–	„SET“ tuşuna basınız, saat göstergesi yanıp sönmeye başlar.
–	„H/M“ tuşuna, istenen saat gösterilene kadar basmaya devam ediniz
(Saat göstergesi: A 1 – 12 = 1 – 12 modu, P 1 – 12 = 13 – 24 modu).
– „SET“ tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar.
–	„H/M“ tuşuna, istenen dakika gösterilene kadar basmaya devam ediniz.
– Son olarak „SET“ tuşuna bir kere daha basınız.

Genel kod ile açma
–	„Enter“ tuşuna basınız
–	Genel kodu giriniz (Fabrika ayarı 12345678).
–	Tekrar „Enter“ tuşuna basınız.
Ekranda „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye kadar sayılır. Bu süre bittikten sonra
kullanıcı kodu kısa bir süre için gösterilir ve kapı otomatik olarak açılır.
Dikkat: Kasayı kapatmak için kullanıcı kodunun tekrar programlanması
gerekmektedir (Bkz. „Kullanıcı kodunun programlanması“).

Genel kodun programlanması
Kapı açık ve sürgü dışarı çıkmış olmalıdır.
–	„Enter“ tuşuna basınız.
–	Genel kodu giriniz (Fabrika ayarı 12345678).
–	„Enter“ tuşuna basınız.
–	Ekranda „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye kadar sayılır.
Bu süre içinde „Enter“ tuşuna tekrar basınız.
–	Şimdi yeni genel kodu giriniz (8 haneli).
–	„Enter“ tuşuna basınız.
– Yeni genel kodu bir kez daha giriniz.
–	Son olarak „Enter“ tuşuna basınız.
Ekranda „Good“ mesajını gördüğünüzde elektronik yeni kodu
hafızaya kaydetmiş demektir.

Otel sürümünün özelliği
Kasa otel seçeneğinde kullanılacaksa bu ayara genel kod kullanılarak geçilebilir.
Kapı açık ve sürgü dışarı çıkmış olmalıdır.
–	„Enter“ tuşuna basınız.
–	8 haneli genel kodunuzu giriniz.
–	„Enter“ tuşuna yeniden basınız.
–	Ekranda „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye kadar sayılır.
Bu süre içerisinde „Enter“ tuşuna basınız.
–	„16805“ kodunu giriniz
–	Ayar değiştirmeyi „Enter“ tuşuna basarak çalıştırınız
(Ekranda „SET-05“ belirecektir).
Şimdi kapı 5 dakikadan fazla bir süre açık kalacak olursa kullanıcı kodunun yeniden
girilmesi gereklidir.
Tekrar normal moda geri dönmek istiyorsanız yukarıda belirtilen işlemleri yapınız
ve sizden istenen yerde „16800“ kodunu kullanınız. Göstergede „SET-00“ belirir ve
kullanıcı kodu kapı açıkken de sınırsız süreyle geçerlidir.

Pillerin bertaraf edilmesi
Sayın Müşterimiz
lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi
düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli
materyallerden oluştuğunu düşününüz. Cihazı lütfen ev çöpüne atmayınız,
belediyenizin yetkili yerinden elektro atıkları toplama yerinin neresi olduğunu
öğreniniz.
	Çöp konteynerinin anlamı:
Boşalmış piller ev çöpüne atılmamalıdır. Lütfen pilleri satın
aldığınız yerlere veya belediyelerin geri dönüşüm tesislerine
veriniz. Geri verme bedelsizdir ve yasal olarak zorunludur.

Yanılma ve değişiklik haklarımız saklıdır

PointSafe
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