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Structure

Dane techniczne

Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakupienie sejfu linii PointSafe spółki Burg-Wächter. Sejf ten
został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi zdobyczami
techniki. Sejfy linii E można użytkować w trybie standardowym lub hotelowym.
Dodatkowo wszystkie sejfy mają integrowany mechaniczny zamek zapasowy.
Ważne: przed rozpoczęciem programowania należy zapoznać się z całą
instrukcją obsługi.
Życzymy wiele zadowolenia przy użytkowaniu nowego sejfu.
Spółka Burg-Wächter KG

Ważne polecenia

Ilustracje
Przycisk Enter
	Przycisk Close / Clear
	Przycisk Set
	Przycisk Time
	Przycisk H/M

–	Kody numeryczne i klucz zapasowy należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu poza sejfem (zamek awaryjny znajduje się pod 4 bateriami).
–	Nie należy korzystać z danych osobowych (np. data urodzenia, numery
telefonu itp …)
–	Jeżeli sejf nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
–	W razie użytkowania w hotelach: Patrz „Specyfika wersji hotelowej“ i załączona
instrukcja stosowania kodu dla gości.
–	W celu zachowania bezpieczeństwa nie należy pozostawiać
zaprogramowanych ustawień fabrycznych kodu użytkownika i administratora.
–	Sejf osiągnie wymagane funkcje ochronne dopiero po zamocowaniu do
jakiejś masywnej części budowli. W celu wytworzenia niezbędnego stabilnego
zamocowania należy wykorzystać przeznaczone do tego punkty mocowania
(na ścianie lub na posadzce).
–	W razie pytań lub problemów należy się zwrócić do swojego sprzedawcy.

Czasy blokowania

5 minut po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu

Zasilanie

4 x baterie alkaliczne LR6/AA

Dopuszczalne
warunki otoczenia

–15 °C do +50 °C Wilgotność wzgl. powietrza do 95 %
(niekondensująca)

Rozpoczęcie użytkowania
–	Odkręcić śrubę po stronie pojemnika na baterie
–	SPrzesunąć w prawo pokrywę osłony z logo PointSafe
–	Włożyć baterie (4 szt., LR6/AA/1.5V/alkaliczne)
–	System elektroniczny potrzebuje ok. 30 sekund na wczytanie programu.
Potem należy nacisnąć przycisk „Enter“.
–	Wprowadzić kod użytkownika (168)
– Ponownie nacisnąć przycisk „Enter“.
–	Teraz można otworzyć sejf i zaprogramować go indywidualnie.
Uwaga: Jeżeli baterie są za słabe, na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo Batt“.
Potem należy wymienić wszystkie 4 baterie (LR6/AA/1.5V/alkaliczne)

Informacje ogólne
Sejfy linii Point mogą być użytkowane zarówno w trybie standardowym, jak
hotelowym.
W trybie tym do obsługi sejfu są do dyspozycji kod generalny oraz kod
użytkownika.
Kod generalny jest zawsze 8-pozycyjny.
Kod użytkownika może zawierać od trzech do sześciu pozycji.
Kod generalny:			
Kod użytkownika:

PointSafe

12345678 (ustawienie fabryczne)
168 (ustawienie fabryczne)
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Otwarcie przy pomocy kodu użytkownika
– Nacisnąć przycisk „Enter“
– Wprowadzić kod użytkownika
– Ponownie nacisnąć przycisk „Enter“
Drzwi otworzą się automatycznie.

Zamknięcie sejfu
Drzwi zamkną się automatycznie po naciśnięciu przycisku „Close“.
Uwaga: Jeżeli drzwi byłyby zablokowane przeszkodą, na wyświetlaczu pojawi się
napis „BLOCK“. W tej sytuacji sejfu nie da się zamknąć. Należy usunąć przeszkodę i
ponownie spróbować zamknąć sejf.

Zaprogramowanie kodu użytkownika
Drzwi muszą być otwarte a zasuwy wsunięte.
– Nacisnąć przycisk „Enter“, na wyświetlaczu pojawi się napis „Code“
– Wprowadzić kod użytkownika (3 do maks. 6 pozycji)
– Ponownie nacisnąć przycisk „Enter“ a potem „Close“
Drzwi zamkną się automatycznie.

Błędne wprowadzenie
W stanie zamkniętym sejf nie akceptuje błędnego kodu. W tych przypadkach na
wyświetlaczu widać napis „CODE-ERROR“ i słychać krótkie sygnały dźwiękowe. Po
trzeciej błędnej próbie układ elektroniczny zablokuje sejf na 5 minut. Po tym czasie
sejf można otworzyć zarówno przy pomocy kodu generalnego, jak I właściwego
kodu użytkownika. Jeżeli dojdzie do wprowadzenia błędnej cyfry, można ją
skasować przyciskiem „Close“.

Ustawienie czasu
Drzwi muszą być otwarte a zasuwy wysunięte.
– Przytrzymać wciśnięty przycisk „SET“, zacznie migać wskaźnik zegara.
–	Przytrzymać wciśnięty przycisk „H/M“ tak długo, dopóki nie pojawi się
wymagana godzina (format czasu: A 1 – 12 = 1 – 12 godz.,
P 1 – 12 = 13 – 24 godz.).
– Przytrzymać wciśnięty przycisk „SET“ – zacznie migać wskaźnik minut.
–	Przytrzymać wciśnięty przycisk „H/M“ tak długo, dopóki nie pojawi się
wymagana minuta.
–	Na zakończenie ponownie nacisnąć przycisk „SET“.

Otwarcie przy pomocy kodu generalnego
–	Nacisnąć przycisk „Enter“
– Wprowadzić kod generalny (ustawienie fabryczne 12345678).
– Ponownie nacisnąć przycisk „Enter“.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS 1“ a przez 10 sekund prowadzone jest
odliczanie. Po upłynięciu tego czasu na krótką chwilę wyświetlony zostanie kod
użytkownika i drzwi zostaną automatycznie otwarte.
Uwaga: Pro zamknięciu sejfu należy ponownie zaprogramować kod użytkownika
(patrz programowanie kodu użytkownika).

Zaprogramowanie kodu generalnego
Drzwi muszą być otwarte a zasuwy wysunięte.
–	Nacisnąć przycisk „Enter“
–	Wprowadzić kod generalny (ustawienie fabryczne 12345678).
–	Nacisnąć przycisk „Enter“.
–	Na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS 1“ a przez 10 sekund prowadzone jest
odliczanie. W tym czasie należy ponownie nacisnąć przycisk „Enter“.
–	Teraz należy wprowadzić nowy kod generalny (8 pozycji)
–	Nacisnąć przycisk „Enter“
–	Ponownie wprowadzić nowy kod generalny
–	Na zakończenie ponownie nacisnąć przycisk „Enter“.

Specyfika wersji hotelowej
Jeżeli sejf ma być użytkowany w wariancie hotelowym, można go przełączyć przy
pomocy kodu generalnego. Drzwi muszą być otwarte a zasuwy wysunięte.
–	Nacisnąć przycisk „Enter“
–	Wprowadzić własny nowy kod ośmiopozycyjny.
–	Ponownie nacisnąć przycisk „Enter“.
–	Na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS 1“ a przez 10 sekund prowadzone
jest odliczanie. W tym czasie należy ponownie nacisnąć „Enter“
–	Wprowadzić kod „16805“.
–	Potwierdzić zmianę przyciskiem „Enter“ (na wyświetlaczu pojawi
się napis „SET-05“).
Jeżeli drzwi zostaną dłużej niż 5 minut, należy ponownie wprowadzić kod
użytkownika.
Jeżeli sejf ma ponownie pracować w trybie standardowym, należy postępować
zgodnie z powyższym opisem i wprowadzić w odpowiednim miejscu kod „16800“.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „SET-00“ a kod użytkownika i przy otwartych
drzwiach jest ważny przez czas nieograniczony.

Likwidacja baterii
Szanowny kliencie,
pomóż nam ograniczyć ilość odpadów. Jeżeli będziesz chciał zlikwidować to
urządzenie, pomyśl, ile jego komponentów składa się z cennych materiałów, które
można recyklować. Urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych.
Należy się poinformować w odpowiednich urzędach w <twojej miejscowości,
gdzie znajdują się punkty zbiorcze odpadku elektroinstalacyjnego.
	Symbol pojemnika na śmieci oznacza:
Wyładowane baterie nie mogą być wyrzucane do odpadu
komunalnego. Baterie należy oddać w sklepie lub odpowiednim
punkcie zbiorczym. Oddanie baterii jest bezpłatne i wymagane
przez ustawę.

Gdy na wyświetlaczu wyświetli się napis „Good“, układ elektroniczny
przyjął nowy kod.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone

PointSafe
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