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Struktura

Αγαπητέ πελάτη,
Čestitamo Vam ob nakupu trezorja serije PointSafe izdelanega pri podjetju
BURG-WÄCHTER. Ta trezor je bil skonstruiran in izdelan v skladu z najnovejšimi
tehniènimi možnostmi. Trezorje serije Fingerprint (FP) lahko uporabljate v
standardnem hotelskem režimu. Opremljeni so s senzorjem za prstni odtis.
Dodatno imajo vsi hotelski trezorji vgrajeno mehansko zaklepanje v sili.
Pomembno: Še preden se lotite programiranja, preberite prosim celo
navodilo za uporabo.
Želimo Vam veliko prijetnih trenutkov ob uporabi vašega novega trezorja.
Vaša družba BURG-WÄCHTER KG

Pomembna navodila
–	Številčne kode in zasilni ključ shranjujte na varnem mestu ločeno od trezorja
(zasilni ključ se nahaja pod 4 baterijami).
–	Ne uporabljajte osebnih podatkov (npr. rojstnega dne, telefonske številke itd …)
–	V kolikor trezor ne uporabljate dalj časa, vzemite prosim baterije ven.
–	Področje uporabe v hotelih: Glej »PointSafe FP v hotelskem režimu« in
priložena navodila za kodo gosta.
–	Iz varnostnih razlogov ne puščajte programiranih tovarniških nastavitev
uporabniške in administratorske kode.
–	Trezor doseže svojo zahtevano zaščitno funkcijo, ki se fiksira na določeno
masivno steno objekta. Za pravilno in stabilno namestitev uporabljajte za
pritrditev namenjena pritrdilna področja (na steno ali na dno).
– Iz varnostnih razlogov se uporabniška koda ne sme ujemati s
številkami generalne kode.
–	Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.

Slike
	Gumb Close / Clear
Upravljanje mehanizma za zaklepanje za samodejno zapiranje zapor
in izbris vnosa.
	Gumb ON / Enter
	Pripravljenost za odpiranje
Ikona „C“ se prižge ob vnosu veljavne kode za odpiranje in uspešno
programiranje.
	Simbol za zamenjavo baterije z novo
V kolikor se prižge simbol za zamenjavo baterije, boste morali zamenjati
vse 4 baterije (LR6 / AA / 1.5V / alkalne).
	E Pripravljenost za vnos / programiranje
Ob vstopu v režim programiranja se prižge ikona »E«. Ugasne šele, ko zapustite
režim programiranja.
	 Zavračanje vnosa / Čas blokiranja
Ikona »F« se prižge ob vnosu neveljavne kode ali ob napačnem vnosu
programiranja. V kolikor trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo za odpiranje,
se zaklep blokira za 5 minut. V tem času utripa ikona »F«. Odpiranje ključavnice v
tem stanju ni možno, niti z veljavno kodo za odpiranje.
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Splošne informacije
Trezorje serije Point FP lahko uporabljate tako v standardnem, kot tudi v hotelskem
režimu. V standardnem režimu imate za upravljanje trezorja na voljo generalno
kodo, uporabniško kodo in pet mest v spominu za prstne odtise. V hotelskem
režimu imate za upravljanje trezorja na voljo generalno kodo, uporabniško kodo in
eno mesto v spominu za prstni odtis.
Generalna koda je vedno 8-mestna.
Uporabniško kodo lahko izberete in nastavite kot tri do šest mestno.
Generalna koda: 12345678 (tovarniške nastavitve)
Uporabniška koda: 168 (tovarniške nastavitve)
V kolikor je bila nastavitev uspešna, se na koncu prižge zelena ikona »Pripravljenost
za odpiranje«. S tem, ko se prižge rdeča ikona »Zavrnitev vnosa / Čas blokiranja«
najavi, da je bila opravljena operacija napačna. V tem primeru ostanejo shranjene
prvotne nastavitve.

Tehnični podatki
Časi blokiranja

5 minut potem, ko vnesete kodo 3x napačno

Vir energije

4 x MIGNON LR6 / AA / alkalne baterije LR6 AA

Temperaturni razpon
okolja

-15 °C do +50 °C relativna vlažnost zraka do
95% (nekondenzira)

Signalni toni
1 x pri odpiranju in zapiranju
2 x s enzor prstnih odtisov je v okvari oz. problem v stiku
3 x v hotelskem režimu ni shranjena koda gosta
8 x motor oz. zapora sta blokirana

Uvedba v pogon
–	Odvijte vijak na strani predala za baterije
–	Premaknite pokrovček na sprednjem pokrovu z logotipom PointSafe navzdol.
–	Vstavite baterije (4 kom, LR6 / AA / 1.5V / alkalne)
–	Elektronika sedaj potrebuje 30 sekund za naloži program.
Nato pritisnite na gumb »Enter«.
–	Vnesite uporabniško kodo (168)
–	nato ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
Sedaj lahko trezor odprete in individualno programirate.

PointSafe FP v standardnem režimu
Struktura menija
Na posameznih tipkah tipkovnice lahko opazite številke in črke. Za programiranje
posameznih funkcij vnesite kombinacije številk in črk. Začetne črke operacije
programiranja prikaže številčno kombinacijo (da se lažje zapomnijo). V posameznih
delnih menijih se s tem vedno izključno ukvarjamo.

Odpiranje trezorja s pomočjo generalne kode
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite generalno kodo.
Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje trezorja s pomočjo uporabniške kode
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite uporabniško kodo.
Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje trezorja s prstom
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato prst, katerega odtis je shranjen v
spomin potegnite čez senzor. Vrata se odprejo samodejno.

Zapiranje trezora
–	Pritisnite na gumb »Close / Clear«
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Sprememba uporabniške kode
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter«.
–	Nato vnesite uporabniško kodo. Vratca se odprejo samodejno.
–	Gumb »On / Enter« držite tako dolgo, dokler se ne prižge rumena ikona
»Pripravljenost za vnos / programiranje«.
–	Vnesite novo (tri do šestmestno) kodo.
–	Potrdite z gumbom »ON / Enter«.
Pri uspešnem programiranju se ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«
prižge in sveti zeleno.

Vstop v režim programiranja za spremembo
nastavitve ključavnice
Za to obstajata dve možnosti:
1.)	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite generalno kodo. Vratca se odprejo
samodejno. Gumb »On / Enter« držite tako dolgo, dokler se ne prižge rumena
ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.
2.)	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, vnesite št. 76 (režim programiranja), nato
pritisnite na gumb »ON / Enter« in vnesite veljavno generalno kodo. Vrata
trezorja se odprejo samodejno.
Dokler utripa LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, se
nahajate v režimu programiranja in lahko opravljate najrazličnejše akcije.

Funkcija v režimu programiranja
Sprememba generalne kode
–	Vnesite številko 22 (change Admin), nato pritisnite na gumb »On / Enter«
–	Vnesite novo (8-mestno) kodo in jo potrdite z gumbom »ON / Enter«
–	Novo kodo ponovite in jo potrdite z gumbom »ON / Enter«

Sprememba uporabniške kode
–	Vnesite številko 28 (change user), nato pritisnite na gumb »On / Enter«
–	Vnesite novo (tri do šestmestno) kodo in jo potrdite z gumbom »ON / Enter«

Shranjevanje prstnih odtisov v spomin
–	Vnesite številko 23 (add Finger), nato pritisnite na gumb »On / Enter«
–	Nekajkrat povlecite prst preko senzorja. Po vsakem stiku s prstom utripa
rumena LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«,
enkrat za vsak prstni odtis, dokler se zeleno ne prižge ikona »Pripravljenost
za vnos / programiranje«.

Brisanje vseh prstnih odtisov

Prehod v hotelski režim
–	Vnesite številko 46 (Hotel Modus), nato pritisnite na gumb »On / Enter«

Zapustitev režima programiranja
–	2x pritisnite na gumb »Close / Clear«

PointSafe FP v hotelskem režimu
Odpiranje z generalno kodo
–	Pritisnite na »ON / Enter«, nato vnesite generalno kodo .
Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje z uporabniško kodo (v kolikor je koda shranjena)
–	Pritisnite na »ON / Enter«, nato vnesite uporabniško kodo.
Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje s prstom (v kolikor je shranjen prstni odtis)
–	Pritisnite na »ON / Enter« nato premaknite shranjen prstni odtis preko senzorja
Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Shranjevanje samo prstnih odtisov
(pri odpiranju vratc trezorja)
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter« in ga držite, dokler se ne prižge ikona
»Pripravljenost za vnos / programiranje«.
–	Nekajkrat povlecite prst preko senzorja. Po vsakem stiku s prstom utripa rumena
LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, dokler se zeleno
ne prižge ikona »Pripravljenost za odpiranje«.
–	Dokončajte programiranje z gumbom »Close / Clear«

Shranjevanje samo uporabniške kode (pri odprtih vratih)
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter« in ga držite, dokler se ne prižge ikona
»Pripravljenost za vnos / programiranje«.
–	Vnesite uporabniško kodo in jo potrdite z gumbom »ON / Enter«.
–	Pri uspešnem programiranju se ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«
prižge in sveti zeleno.
–	Dokončajte programiranje z gumbom »Close / Clear«
Opozorilo: V kolikor se programira tako koda, kot tudi prstni odtis, da lažje
odprete trezor, ju morate programirati istočasno v pravilnem vrstnem redu (najprej
prstni odtis, nato kodo). Novo programiranje izbriše vse poprejšnje podatke
(izjema: generalna koda ostane zavedno shranjena)!

Shranjevanje prstnih odtisov in uporabniške kode
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter« in ga držite, dokler se ne prižge ikona
»Pripravljenost za vnos / programiranje«.
–	Nekajkrat povlecite prst preko senzorja. Po vsakem stiku s prstom utripa
rumena LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, dokler se
ne prižge zelena ikona »Pripravljenost odpiranje«, rumena ikona »Pripravljenost
za vnos / programiranje utripa še naprej.
–	Vnesite uporabniško kodo in jo potrdite z gumbom »ON / Enter«.
–	Dokončajte programiranje z gumbom »Close / Clear«
Opozorilo: V kolikor so vratca trezorja odprta dlje kot minut, se shranjeni podatki
(koda / prstni odtis) samodejno izbrišeta.

Brisanje kode gosta / prstnih odtisov, v kolikor je gost
pustil odprt trezor.
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite številko 34 (delete guest).
–	Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite generalno kodo. Ikona
„Pripravljenost za vnos / programiranje“ se prižge in sveti zeleno, vratca
trezora pa se samodejno odprejo. Istočasno se izbrišejo vsi podatki
(uporabniška koda / prst).

Odstranjevanje baterij
Cenjene stranke,
preprečite nabiranje odvečnih odpadkov. Naprava vsebuje veliko koristnih
sestavnih delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Zato jo namesto med
odpadke namenite v reciklažo. Ne mečite prosim naprave med gospodinjske
odpadke; pozanimajte se za lokalno odlagališče, ki je namenjeno za odlaganje
tovrstnih odpadkov.
Opozarjamo Vas, da električne in elektronske naprave skupaj z
baterijami se ne smejo odstranjevati skupaj z gospodinjskimi
odpadki, zato jih odlagajte na posebno mesto. Na ustreznem
oddelku vaše mestne občine se pozanimajte za informacije v
zvezi z odlagališči električnih odpadkov.

Za morebitna vprašanja glede certifikata ES se, prosim
pozanimajte na naslovu e-pošte info@burg.biz

–	Vnesite številko 33 (delete Finger), nato pritisnite na gumb »On / Enter«

Brisanje uporabniške kode
–	Vnesite številko 38 (delete user), nato pritisnite na gumb »On / Enter«

Prehod v standardni režim
–	Vnesite številko 76 (Standard modus), nato pritisnite na gumb »On / Enter«
Napake in spremembe pridržane.
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