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Structure

Tehnični podatki

Cenjene stranke,
Čestitamo Vam ob nakupu trezorja serije PointSafe izdelanega pri podjetju
Burg-Wächter. Ta trezor je bil skonstruiran in izdelan v skladu z najnovejšimi
tehničnimi možnostmi. Trezorje serije E lahko uporabljate v standardnem
hotelskem režimu. Dodatno imajo vsi hotelski trezorji vgrajeno mehansko
zaklepanje v sili.
Pomembno: Preden se lotite programiranja, preberite prosim cela
navodila za uporabo.
Želimo Vam veliko prijetnih trenutkov ob uporabi vašega novega trezorja.
Vaša družba Burg-Wächter KG

Pomembna navodila

Slike
Gumb Enter
	Gumb Close / Clear
	Gumb Set
	Gumb Time
	Gumb H/M

–	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 »Posebnosti hotelske izvedbe« 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).
–	Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.

Časi blokiranja

5 minut potem, ko vnesete kodo 3x napačno

Vir energije

4 x alkalne baterije LR6 AA

Dovoljeni pogoji
okolja

od –15 °C do +50 °C rel. vlažnost zraka do 95%
(ne kondenzira)

Uvedba v pogon
–	Odvijte vijak na strani predala za baterije
–	Premaknite pokrovček na sprednjem pokrovu z logotipom PointSafe na desno
–	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.
Opozorilo: V kolikor so baterije preslabe, se na zaslonu pojavi napis »Lo Batt«.
Nato morate zamenjati vse 4 baterije (LR6 / AA / 1.5V / alkalne)

Splošne informacije
Trezorje serije Point lahko uporabljate tako v standardnem, kot tudi v hotelskem
režimu. V tem režimu imate za upravljanje trezorja na voljo generalno in
uporabniško kodo.
Generalna koda je vedno 8-mestna.
Uporabniško kodo lahko izberete in nastavite kot tri do šest mestno.
Generalna koda:			
Uporabniška koda:

PointSafe

12345678 (tovarniške nastavitve)
168 (tovarniške nastavitve)
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Odpiranje z uporabniško kodo
– Pritisnite na gumb »Enter«.
– Vnesite uporabniško kodo
– Ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
Vrata se odprejo samodejno.

Zapiranje trezora
Vrata se samodejno zaprejo, ko pritisnete na gumb »Zapri«.
Opozorilo: V kolikor so vrata blokirana z oviro, se na zaslonu pojavi napis »BLOCK«.
Potem trezora ni mogoče zapreti. Oviro odstranite in poskusite ponovno.

Programiranje uporabniške kode
Vrata morajo biti odprta, zapore noter.
– Pritisnite na gumb »Enter«, na zaslonu se prikaže napis »Code«.
– Vnesite uporabniško kodo (3 do največ 6 mestno)
– Ponovno pritisnite na gumb »Enter« in nato na gumb »Close«.
Vrata se samodejno zaprejo.

Napačni vnosi
Kadar je zaprt, trezor ne sprejema napačnih vnosov. Na zaslonu se bo v teh
primerih pojavil napis »CODE-ERROR«, in kratko zvočno opozorilo. Ob tretjem
napačnem vnosu bo elektronika trezor za pet minut blokirala. Po tem času lahko
trezor odprete tako z generalno kodo, kot tudi z pravilno uporabniško kodo. V
kolikor vnesete napačno številko, lahko ta vnos izbrišete z gumbom »Close«.

Nastavitev časa
Vrata morajo biti odprta, zapore pa zunaj.
–	Pritisnite na gumb »SET« in ga držite, indikator ure bo začel utripati.
–	Pritisnite na gumb »H/M« in ga držite tako dolgo, dokler se ne prikaže zahtevana
ura (prikaz ure: A 1 – 12 = 1 – 12 h, P 1 – 12 = 13 – 24 h).
– Pritisnite na gumb »SET« in ga držite, indikator ure bo začel utripati.
–	Pritisnite na gumb »H/M« in ga držite tako dolgo, dokler se ne prikaže
zahtevana minuta.
–	Za zaključek ponovno pritisnite na gumb »SET«.

Odpiranje z generalno kodo
–	Pritisnite na gumb »Enter«.
– Vnesite generalno kodo (tovarniška nastavitev 12345678).
–	Ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
Na zaslonu se prikaže napis »PASS 1« in 10 sekund teče odštevanje. Potem, ko
poteče ta čas se za krajši čas prikaže uporabniška koda, vrata pa se samodejno
odprejo.
Opozorilo: Da zaprete trezor, ponovno programirajte kodo uporabnika
(glej programiranje uporabniške kode).

Programiranje generalne kode
Vrata morajo biti odprta, zapore pa zunaj.
–	Pritisnite na gumb »Enter«.
–	Vnesite generalno kodo (tovarniška nastavitev 12345678).
–	Pritisnite na gumb »Enter«.
–	Na zaslonu se prikaže napis »PASS 1« in 10 sekund teče odštevanje.
V tem času ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
–	Sedaj vnesite novo (8 mestno) generalno kodo.
–	Pritisnite na gumb »Enter«.
–	Ponovno vnesite novo generalno kodo.
–	Na koncu pritisnite na gumb »Enter«.

Posebnost hotelske različice
Kadar se trezor uporablja v hotelski varianti, ga lahko s pomočjo generalne kode
preklopite v drug režim. Vrata morajo biti odprta, zapore pa zunaj.
– Pritisnite na gumb »Enter«.
– Vnesite svojo novo osem mestno kodo.
–	Ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
–	Na zaslonu se prikaže napis »PASS 1« in 10 sekund teče odštevanje.
V tem času pritisnite na gumb »Enter«.
– Vnesite kodo »16805«
–	Spremembo potrdite z gumbom »Enter« (na zaslonu se prikaže »SET-05«)
V kolikor vrata ostanejo odprta dlje kot 5 minut, boste morali ponovno vnesti
uporabniško kodo.
V kolikor želite preklopiti nazaj v običajni režim, nadaljujte po zgoraj navedenem
opisu in vnesite na ustrezno mesto kodo »16800«. Na zaslonu se prikaže napis
»SET-00«; uporabniška koda ima neomejeno veljavnost kljub temu, da vrata
ostanejo odprta.

Odstranjevanje baterij
Cenjene stranke,
pomagajte nam prosim zniževati količine odpadkov. Naprava vsebuje veliko
koristnih sestavnih delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Zato jo namesto
med odpadke namenite v reciklažo. Ne odlagajte naprave med gospodinjske
odpadke. Pozanimajte se na ustreznih mestih vašega mesta, kje se nahajajo
odlagališča električnih odpadkov.
	Simbol posode za odpadke pomeni:
Baterije so prazne – ne mečite jih med domače odpadke.
Oddajte prosim baterije v trgovino ali v surovino. Baterijo
oddate brezplačno, saj je to določeno z zakonom.

Ko se na zaslonu prikaže napis »Good«, pomeni, da je elektronika
shranila novo kodo.

Tehnične spremembe in napake v besedilu pridržane

PointSafe
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