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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το χρηματοκιβώτιο σειράς PointSafe της εταιρείας
Burg-Wächter. Το χρηματοκιβώτιο έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με
εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων. Τα χρηματοκιβώτια σειράς
Ε προορίζονται για κοινούς χρήστες, καθώς και τα ξενοδοχεία.
Επιπλέον, όλα τα χρηματοκιβώτια διαθέτουν ενσωματωμένη μηχανική κλειδαριά
εκτάκτου ανάγκης.
Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, παρακαλώ διαβάστε
προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο.
Η εταιρεία Burg-Wächter KG

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Εικόνες
Πλήκτρο Enter
	Πλήκτρο Close / Clear
	Πλήκτρο Set
	Πλήκτρο Time
	Πλήκτρο H/M

–	Φυλάξτε τους αριθμητικούς κωδικούς και το κλειδί εκτάκτους ανάγκης σε
μια ασφαλή θέση εκτός του χρηματοκιβωτίου (το κλειδί εκτάκτους ανάγκης
βρίσκεται κάτω από τις 4 μπαταρίες).
–	Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία
(π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθ. τηλεφώνου, κλπ.)
–	Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο δε θα χρησιμοποιηθεί για ένα
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε παρακαλώ τις μπαταρίες.
–	Για τα ξενοδοχεία βλ. «Ειδική έκδοση για τα ξενοδοχεία» και τις συνημμένες
οδηγίες για τους πελάτες.
–	Για λόγους ασφαλείας αλλάξτε τον κωδικό χρήστη και του διαχειριστή που
έχει προγραμματιστεί στο εργοστάσιο.
–	Το χρηματοκιβώτιο επιτυγχάνει την προβλεπόμενη λειτουργία προστασίας
μετά τη στερέωσή του σε ένα συμπαγές τμήμα του κτιρίου. Παρακαλώ
χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα σημεία αγκύρωσης (τοίχος, δάπεδο).
–	Σε περίπτωση ενδεχομένων ερωτήσεων ή προβλημάτων, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Χρόνος φραγής

Μετά από 3 φορές λάθος εισαγωγής κωδικού 5 λεπτά

Τροφοδοσία

4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 / AA

Επιτρεπόμενες
συνθήκες
περιβάλλοντος

–15 °C έως +50 °C Σχετ. υγρασία αέρα έως 95 %
(χωρίς συμπύκνωση)

Θεση σε λειτουργια
–	Αφαιρέστε τη βίδα στο κάλυμμα των μπαταριών
–	Σπρώξτε το κάλυμμα της μπροστινής πλευράς με το λογότυπο PointSafe
προς τα δεξιά
–	Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 / AA / 1.5V)
–	Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να φορτώσει το πρόγραμμα.
Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο „Enter“.
–	Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (168)
–	Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“.
–	Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και να το προγραμματίσετε.
Προσοχη: Αν οι μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη „Lo Batt“. Είναι απαραίτητο να αλλάξετε όλες τις 4
μπαταρίες (LR6 / AA / 1.5V / αλκαλικές)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα χρηματοκιβώτια σειράς Point προορίζονται για κοινούς χρήστες, καθώς και τα
ξενοδοχεία. Η λειτουργία του χρηματοκιβωτίου ελέγχεται με τον κύριο κωδικό και
με τον κωδικό χρήστη.
Κύριος κωδικός είναι πάντα 8-ψήφιος.
Επιλέξτε τριψήφιο έως εξαψήφιο κωδικό χρήστη.
Κύριος κωδικός:
Κωδικός χρήστη:

PointSafe

12345678 (εργοστασιακή ρύθμιση)
168 (εργοστασιακή ρύθμιση)
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“
–	Εισάγετε τον κωδικό χρήστη
–	Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“
Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Η πόρτα κλείνει αυτόματα, όταν πατήσετε το πλήκτρο „Close“.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ένα εμπόδιο μπλοκάρει την πόρτα, τότε
εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη „BLOCK“. Το χρηματοκιβώτιο δεν μπορεί να
κλείσει. Απομακρύνετε το εμπόδιο και προσπαθήστε ξανά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Η πόρτα πρέπει να είναι ανοικτή και οι σύρτες περασμένοι μέσα.
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη „Code“
–	Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (3 έως το πολύ 6 ψηφία)
–	Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“ και μετά το „Close“
Η πόρτα κλείνει αυτόματα.

ΛΑΘΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
Όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειστό, δεν δέχεται εσφαλμένο κωδικό. Σ΄αυτές
τις περιπτώσεις στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη „CODE-ERROR“ και ακούγονται
σύντομα ηχητικά σήματα. Μετά από την τρίτη εσφαλμένη προσπάθεια το
χρηματοκιβώτιο μπλοκάρεται για 5 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα μπορείτε
να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με χρήση του κύριου κωδικού, καθώς και του
σωστού κωδικού χρήστη. Αν πληκτρολογήσετε λάθος ψηφίο, μπορείτε να το
διαγράψετε με το πλήκτρο „Close“.

ΡΥΦΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
Η πόρτα πρέπει να είναι ανοικτή και οι σύρτες περασμένοι έξω.
–	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „SET“, η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει.
–	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „H/M“ έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα
(ένδειξη ώρας: A 1 – 12 = 1 – 12 η ώρα, P 1 – 12 = 13 – 24 η ώρα).
–	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „SET“ – η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει.
–	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „H/M“ έως ότου εμφανιστούν τα
επιθυμητά λεπτά.
–	Για επιβεβαίωση πατήστε ξανά το πλήκτρο „SET“.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“
–	Εισάγετε τον κύριο κωδικό (εργοστασιακή ρύθμιση 12345678)
–	Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“.
Η οθόνη δείχνει „PASS 1“ και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων.
Μετά από αυτή την περίοδο για ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίζεται ο
κωδικός χρήστη και η πόρτα ανοίγει αυτόματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να κλείσει το χρηματοκιβώτιο, είναι αναγκαίο να προγραμματιστεί
ξανά ο κωδικός χρήστη (βλ. προγραμματισμός του κωδικού χρήστη).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
Η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή και οι σύρτες περασμένοι έξω.
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“
–	Εισάγετε τον κύριο κωδικό (εργοστασιακή ρύθμιση 12345678)
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“.
–	Η οθόνη δείχνει „PASS 1“ και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των
10 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου πατήστε ξανά
το πλήκτρο „Enter“.
–	Εισάγετε τώρα το νέο κύριο κωδικό (8-ψήφιο)
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“
–	Εισάγετε το νέο κύριο κωδικό για δεύτερη φορά και πατήστε το πλήκτρο „Enter“.
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη „Good“, το ηλεκτρονικό σύστημα έχει
αποθηκεύσει το νέο κωδικό.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο προορίζεται για ξενοδοχείο, η λειτουργία
του αλλάζει μέσω του κύριου κωδικού. Η πόρτα πρέπει να είναι ανοικτή και οι
σύρτες περασμένοι έξω.
–	Πατήστε το πλήκτρο „Enter“
–	Εισάγετε το νέο σας 8-ψήφιο κύριο κωδικό.
–	Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“.
–	Η οθόνη δείχνει „PASS 1“ και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των
10 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου πατήστε
ξανά το πλήκτρο „Enter“
–	Εισάγετε τον κωδικό „16805“
–	Επιβεβαιώστε την αλλαγή με το πλήκτρο „Enter“
(στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη „SET-05“).
Σε περίπτωση που η πόρτα παραμείνει ανοιχτή πάνω από 5 λεπτά,
πρέπει να εισαχθεί ξανά ο κωδικός χρήστη.
Αν επιθυμείτε την επιστροφή στην κανονική λειτουργία, προχωρήστε σύμφωνα
με τα ανωτέρω, και εισάγετε τον κωδικό „16800“ στην αντίστοιχη θέση. Εμφανίζεται
η ένδειξη „SET-00“ και ο κωδικός χρήστη ισχύει χωρίς περιορισμό ακόμα και με
ανοιχτή την πόρτα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αγαπητέ πελάτη,
Βοηθήστε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων. Όταν έρθει η στιγμή απόσυρσης
αυτής της συσκευής, παρακαλώ σκεφτείτε πόσα εξαρτήματα της αποτελούνται
από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε τη συσκευή
σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Για τα σημεία συλλογής των ηλεκτρικών
αποβλήτων ενημερωθείτε από τι αρμόδιες αρχές του δήμου σας.
	Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει:
Απαγορεύεται η ρίψη των αποφορτισμένων μπαταριών στα οικιακά
απορρίμματα. Παρακαλούμε να επιστρέψετε τις μπαταρίες σε ένα
κατάστημα ή στο κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Η παράδοση
των μπαταριών είναι δωρεάν και προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά λάθη και αλλαγές.

PointSafe
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