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Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaše rozhodnutí pro koupi trezoru série PointSafe společnosti
Burg-Wächter. Tento trezor byl vyvinut, popř. vyroben podle nejnovějších
technických možností. Trezory série E lze provozovat ve standardním nebo
hotelovém režimu. Dodatečně mají všechny trezory integrovaný mechanický
nouzový zámek.
Důležité: Dříve, než zahájíte programování, si prosím přečtěte
c elý návod k obsluze.
Přejeme vám mnoho radosti s Vaším novým trezorem.
Vaše společnost Burg-Wächter KG

Důležité pokyny

Ikony
Tlačítko Enter
	Tlačítko Close / Clear
	Tlačítko Set
	Tlačítko Time
	Tlačítko H/M

–	Uchovávejte číselné kódy a nouzový klíč na bezpečném místě mimo
trezor (nouzový klíč se nachází pod 4 bateriemi).
–	Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla atd …)
–	Jestliže nemá být trezor po delší dobu používán, vyjměte prosím baterie.
–	Pro oblast hoteliérství: Viz „Zvláštnosti hotelové verze“ a přiložený
návod pro kód hosta.
–	Z bezpečnostních důvodů byste neměli ponechat naprogramovaná tovární
nastavení uživatelského a administrátorského kódu.
–	Trezor dosáhne své požadované ochranné funkce až po upevnění k nějaké
masivní součásti budovy. Pro vytvoření potřebného stabilního upevnění prosím
použijte kotvící body, které jsou k tomu určené (na stěně anebo ve dnu).
–	V případě dotazů nebo problémů se prosím obraťte na svého prodejce.

Technické údaje
Doby blokování

5 minut poté, co byl kód 3x zadán chybně

Napájení

4 x alkalické tužkové baterie LR6 / AA

Přípustné okolní
podmínky

–15 °C až +50 °C rel. vlhkost vzduchu až 95 %
(nekondenzující)

Uvedení do provozu
–	Odstraňte šroub na straně schránky na baterie
–	Posuňte krytku čelního krytu s logem PointSafe doprava
–	Vložte baterie (4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / alkalické)
–	Elektronika nyní potřebuje cca 30 sekund pro načtení programu.
Poté stiskněte tlačítko „Enter“.
–	Zadejte uživatelský kód (168)
–	Stiskněte opět tlačítko „Enter“.
–	Nyní lze trezor otevřít a individuálně naprogramovat.
Pozor: Pokud jsou baterie příliš slabé, objeví se na displeji obrazovky „Lo Batt“.
Poté je nutno vyměnit všechny 4 baterie (LR6 / AA / 1.5V / alkalické).

Obecné informace
Trezory série Point lze provozovat jak ve standardním, tak i v hotelovém režimu.
V tomto režimu máte pro ovládání trezoru k dispozici generální a uživatelský kód.
Generální kód je vždy 8místný.
Uživatelský kód lze zvolit jako tří- až šestimístný.
Generální kód:		12345678 (tovární nastavení)
Uživatelský kód:		168 (tovární nastavení)
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Otevření uživatelským kódem
–	Stiskněte tlačítko „Enter“
–	Zadejte uživatelský kód
–	Stiskněte opět tlačítko „Enter“
Dveře se automaticky otevřou.

Zavření trezoru
Dveře se automaticky zavřou po stisknutí tlačítka „Close“.
Pozor: Pokud by byly dveře zablokované překážkou, objeví se na displeji „BLOCK“.
Trezor pak není možno zavřít. Odstraňte překážku a zkuste to znovu.

Naprogramování uživatelského kódu
Dveře musí být otevřené a závory zasunuté.
–	Stiskněte tlačítko „Enter“, na displeji se objeví „Code“
–	Zadejte uživatelský kód (3 až max. 6 míst)
–	Stiskněte opět tlačítko „Enter“ a poté „Close“
Dveře se automaticky zavřou.

Chybná zadání
V zavřeném stavu trezor neakceptuje chybné zadání. Na displeji v těchto případech
uvidíte „CODE-ERROR“ a uslyšíte krátké zvukové signály. Při třetím chybném
pokusu elektronika trezor na 5 minut zablokuje. Po této době lze trezor otevřít jak
generálním kódem, tak i správným uživatelským kódem. Pokud zadáte chybnou
číslici, můžete toto zadání smazat tlačítkem „Close“.

Nastavení času
Dveře musí být otevřené a závory vysunuté.
–	Držte stisknuté tlačítko „SET“, indikátor hodin začne blikat.
–	Držte tlačítko „H/M“ stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaná
hodina (zobrazení hodin: A 1 – 12 = 1 – 12 hod., P 1 – 12 = 13 – 24 hod.).
– Držte stisknuté tlačítko „SET“ – indikátor minut začne blikat.
–	Držte tlačítko „H/M“ stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí
požadovaná minuta.
–	Na závěr opět stiskněte tlačítko „SET“.

Otevření generálním kódem
–	Stiskněte tlačítko „Enter“
–	Zadejte generální kód (tovární nastavení 12345678)
–	Stiskněte opět tlačítko „Enter“.
Na displeji se zobrazí „PASS 1“ a po dobu 10 sekund běží odpočítávání.
Po uplynutí této doby je na krátký okamžik zobrazen uživatelský kód a dveře
se automaticky otevřou.
Pozor: Pro zavření trezoru je nutno opět naprogramovat uživatelský kód
(viz programování uživatelského kódu).

Naprogramování generálního kódu
Dveře musí být otevřené a závory vysunuté.
–	Stiskněte tlačítko „Enter“
–	Zadejte generální kód (tovární nastavení 12345678)
–	Stiskněte tlačítko „Enter“.
–	Zobrazí se „PASS 1“ a po dobu 10 sekund běží odpočítávání.
Stiskněte během této doby opět tlačítko „Enter“.
–	Nyní zadejte nový generální kód (8 míst)
–	Stiskněte tlačítko „Enter“
–	Zadejte podruhé nový generální kód
–	Na závěr stiskněte tlačítko „Enter“.

Zvláštnost hotelové verze
Pokud má být trezor provozován v hotelové variantě, lze ho přepnout pomocí
generálního kódu. Dveře musí být otevřené a závory vysunuté.
–	Stiskněte tlačítko „Enter“
–	Zadejte svůj nový osmimístný kód.
–	Stiskněte opět tlačítko „Enter“.
–	Zobrazí se „PASS 1“ a po dobu 10 sekund běží odpočítávání.
Stiskněte během této doby tlačítko „Enter“
–	Zadejte kód „16805“
–	Potvrďte změnu tlačítkem „Enter“ (na displeji se objeví „SET-05“).
Pokud zůstanou dveře otevřené déle než 5 minut, je nutno opět zadat
uživatelský kód.
Pokud chcete přepnout zpět do normálního režimu, postupujte podle
výše uvedeného popisu a zadejte na příslušném místě kód „16800“. Na displeji
se objeví „SET-00“ a uživatelský kód má i při otevřených dveřích časově
neomezenou platnost.

Likvidace baterií
Vážený zákazníku,
pomozte nám prosím snižovat objem odpadů. Pokud byste jednou zamýšleli tento
přístroj zlikvidovat, pomyslete prosím na to, kolik komponent tohoto přístroje se
skládá z cenných materiálů, které lze recyklovat. Nezahazujte prosím přístroj do
domovního odpadu. Informujte se na příslušných místech ve Vaší obci, kde jsou
umístěna sběrná místa na elektroodpad.
	Symbol popelnice znamená:
Vybité baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu.
Odevzdejte prosím baterie v obchodě nebo na místním
sběrném dvoře. Odevzdání baterií je bezplatné a je
předepsáno zákonem.

Když se na displeji zobrazí „Good“, uložila elektronika nový kód.

Omyly a změny vyhrazeny.
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