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Structure

Dados técnicos

Caro cliente,
Muito obrigado por ter adquirido um cofre da série PointSafe da
Burg-Wächter. Este cofre foi desenvolvido e produzido de acordo com
as mais modernas tecnologias. A série de cofres E pode ser usada em modo
padrão ou em modo de hotel. Todos os cofres possuem também uma
fechadura de emergência mecânica
Importante: Leia todo o manual de instruções
antes de proceder à programação.
Desejamos-lhe muita felicidade com o seu novo cofre.
Burg-Wächter KG.

Observações importantes

Imagens
Tecla Enter
	Tecla Close / Clear
	Tecla Set
	Tecla Time
	Tecla H/M

–	Guarde o código e a chave de emergência em lugar seguro fora do cofre
(a fechadura de emergência encontra-se por debaixo das 4 baterias).
–	Não use dados pessoais (por exemplo, a data de aniversário, o número
de telefone, …)
–	Retire as baterias se o cofre não for usado durante um longo período de
tempo.
–	Para a indústria hoteleira: Consultar „Particularidades da Versão Hotel“ e
as instruções anexas sobre códigos de cliente.
–	Por razões de segurança, devem alterar-se as configurações de fábrica
referentes ao código de utilizador e de administrador.
–	O cofre só realiza na perfeição a sua função de proteção pretendida
após ter sido fixado a uma parte sólida do edifício. Use os pontos de
ancoragem previstos (em paredes e / ou no chão) para obter a fixação
necessária.
–	Em caso de dúvidas ou problemas, contacte o seu revendedor.

Tempo de bloqueio 5 minutos após 3 tentativas com um código errado
Fonte de
alimentação

4 x MIGNON LR6/AA/ALCALINA

Condições
ambientais
permitidas

–15 °C a +50 °C até 95 % humidade relativa do ar
(sem condensação)

Entrada em funcionamento
–	Remover os parafusos no lado do compartimento da bateria
–	Deslizar a tampa do painel frontal com o logótipo PointSafe para a direita
– Colocar as baterias (4 baterias, LR6/AA /1.5 V/alcalinas)
–	O sistema eletrónico leva cerca de 30 segundos para inicializar o
programa. Uma vez inicializado, premir a tecla „Enter“.
–	Digitar o código de utilizador (168)
– Voltar a premir a tecla „Enter“
–	Agora, o cofre pode ser aberto e programado individualmente.
Atenção: Se as baterias estão muito fracas, aparece no visor a mensagem
„Lo Batt“. É necessário substituir as 4 baterias (LR6 / AA / 1.5V / Alcalinas)

Geral
Os cofres da série Point podem ser usados tanto em modo padrão como
em modo de hotel. Para ambos os modos de operação do cofre existe um
código geral e código de utilizador.
O comprimento do código geral é sempre de 8 dígitos.
O comprimento do código de utilizador pode ter entre 3 e 6 dígitos.
Código geral:				
Código do utilizador:

PointSafe

12345678 (configuração de fábrica)
168 (configuração de fábrica)		
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Abrir com o código do utilizador
– Premir a tecla „Enter“
– Digitar o código do utilizador
– Voltar a premir a tecla „Enter“
A porta abre-se automaticamente.

Fechar o cofre
A porta fecha-se automaticamente quando se prime a tecla „Close“.
Atenção: Se um obstáculo bloqueia a porta, aparece a mensagem
„BLOCK“. Não é possível fechar o cofre. Remover a obstrução e tentar
novamente.

Programação do código de utilizador
A porta deve estar aberta e o ferrolho deve estar recolhido.
– Quando se prime a tecla „Enter“, aparece „Code“ no visor
– Digitar o código de utilizador (entre 3 e 6 dígitos)
– Voltar a premir a tecla „Enter“ e depois a tecla „Close“
A porta fecha-se automaticamente.

Digitação de códigos errados
Quando está fechado, o cofre não aceita a digitação de códigos errados.
Nestes casos aparece no visor a mensagem „CODE-ERROR“ e ouve-se um
sinal sonoro curto. À terceira tentativa errada, o sistema eletrónico bloqueia
o cofre durante 5 minutos. Após este tempo, o cofre pode ser aberto com o
código de utilizador geral ou código correto. Se digitar um dígito incorreto
pode premir a tecla „Close“ para eliminá-lo.

Ajuste da hora
A porta deve de estar aberta e o ferrolho estendido.
–	Quando se prime a tecla „SET“, a hora pisca no visor.
–	Prima a tecla „H/M“ até que a hora desejada apareça no visor.
(Visor das horas: A 1 – 12 = 1 – 12 horas, P 1 – 12 = 13 – 24 hora).
– Quando se prime a tecla „SET“, os minutos piscam no visor.
–	Prima a tecla „H/M“ até que os minutos desejados apareçam no visor.
–	Voltar a premir a tecla „SET“.

Abrir com o código geral
–	Premir a tecla „Enter“
– Digitar o código geral (configuração de fábrica 12345678).
–	Voltar a premir a tecla „Enter“.
No visor aparece „PASS 1“ e é incrementado em 10 segundos. Após este
tempo, o código de utilizador é exibido brevemente e a porta abre-se
automaticamente.
Atenção: Para fechar o cofre, o código de utilizador deve ser reprogramado
(consultar „Programação do código do utilizador“).

Programação do código geral
A porta deve de estar aberta e o ferrolho estendido.
–	Premir a tecla „Enter“
–	Digitar o código do geral (configuração de fábrica 12345678).
–	Premir a tecla „Enter“
–	No visor aparece „PASS 1“ e é incrementado em 10 segundos.
Durante este tempo, voltar a premir a tecla „Enter“.
–	Digitar o novo código geral (configuração de fábrica 8).
–	Premir a tecla „Enter“.
–	Digitar uma segunda vez o novo código geral
–	Por último, premir a tecla „Enter“.
Quando aparece „Good“ no visor isso significa que o sistema
eletrónico guardou o código.

Particularidade da versão de Hotel
O código geral permite alterar o cofre para que seja usado na versão de
hotel. A porta deve de estar aberta e o ferrolho estendido.
–	Premir a tecla „Enter“.
.–	Digitar o código geral de 8 dígitos
–	Voltar a premir a tecla „Enter“.
–	No visor aparece „PASS 1“ e é incrementado em 10 segundos. Voltar a
premir a tecla „Enter“ durante este tempo
–	Digitar o código „16805“.
–	Premir „Enter“ para confirmar a alteração (no visor aparece „SET-05“).
Se a porta permanecer aberta por mais de 5 minutos, deve de voltar a
digitar-se o código de utilizador.
Para voltar ao modo normal, proceder como descrito acima e usar o código
„16800“ no lugar adequado. Aparece „SET-00“ no visor e o código de
utilizador nunca expira mesmo com a porta aberta.

Eliminação das baterias
Caro cliente,
Por favor ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento
pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem
muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que
podem ser reciclados. Por favor, não deite o dispositivo para o lixo. Pergunte
às autoridades competentes na sua comunidade onde se encontram os
pontos de recolha de lixo eletrónico.
	O contentor significa:
As baterias descarregadas não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Por favor, envie as baterias para os centros de
reciclagem ou para as autoridades locais de reciclagem. A
devolução é grátis e está prevista por lei.
.

Salvo erro e modificações.

PointSafe
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