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műszaki adatok

Blokkolási idő 5 perc azután, hogy a kódot 3-szor  
egymásután hibásan adták meg.

Tápellátás 4 db LR6 AA ceruzaelem. 

Környezeti feltételek –15 °C és +50 °C között
nedvességtartalom, legfeljebb 
95 % (nem kondenzáló).

Üzembe helyezés
–  Az elemtartó fedelén található csavart csavarozza ki.
–  A PointSafe logót tartalmazó fedelet tolja jobbra.
–  Tegye be az elemeket (4 db LR6 / AA / 1,5 V-os alkáli ceruzaelem) 
–  Az elektronikának kb. 30 másodperc kell a program betöltéséhez.  

Ezt követően nyomja meg az „Enter“ gombot.
–  Adja meg a felhasználói kódot (168). 
–   Nyomja meg ismét az „Enter“ gombot.
–  Ezt követően a trezor kinyitható és egyénileg beprogramozható.

Figyelmeztetés! Amennyiben az elemek lemerültek, akkor a kijelzőn a „Lo 
Batt“ felirat jelenik meg. Ezt követően mind a 4 elemet egyszerre cserélje ki 
(LR6 / AA / 1,5 V-os alkáli ceruzaelem).

Tisztelt vevőnk!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a BuRG-WäChTER cég PointSafe 
termékcsaládjába tartozó trezort. A trezort a legmodernebb technológiák 
felhasználásával fejlesztettük ki és gyártottuk le. A PointSafe sorozatba tartozó 
trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. 
Minden trezor kiegészítő vésznyitó mechanikus zárral is el van látva.

Fontos! mielőtt megkezdené a programozást, figyelmesen olvassa  
el a teljes használati útmutatót.

Sok örömet kívánunk az új trezor használatához! 
A BuRG-WäChTER KG cég

Fontos utasítások
–  A számkódot és a vésznyitó kulcsot biztonságos helyen, a trezortól távol  

tárolja (a vésznyitó kulcs a 4 elem alatt található).
–  Számkódként ne használjon személyes adatokat (pl. születési idő,  

telefonszám stb.).
–  Amennyiben a trezort hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból  

az elemeket vegye ki.
–  Szállodai használat esetén: lásd a „A szállodai változat eltérései“ fejezetet  

és a vendégkód használati útmutatót.
–  Biztonsági okokból a gyári beállítású felhasználói és főkódot minél előbb 

változtassa meg.
–  A trezor akkor nyújt védelmet az abban elhelyezett értékcikkeknek, ha a 

trezor az épület valamilyen fix eleméhez van rögzítve. A stabil és biztonságos 
rögzítéshez használja a trezorban kialakított rögzítő furatokat  
(a trezor alján és hátlapján találhatók).

–  A trezorral kapcsolatos kérdéseivel vagy problémákkal forduljon a trezor 
eladójához.

Általános információk
A PointSafe sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban 
is lehet használni. Ebben az üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és 
felhasználói kód is rendelkezésére áll.

A főkód mindig 8 számjegyből áll.
A felhasználói kód három-hat számjegyből állhat.

Főkód:   12345678 (gyári alapbeállítás)
Felhasználói kód:  168 (gyári alapbeállítás)

Structure

Képek
 ENTER gombot

  CLOSE / CLEAR gombot

  Set gombot

  Time gombot

  H/m gombot
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Idő beállítása
Az ajtó legyen nyitva a reteszek pedig kitolva.
– Tartsa benyomva a SET gombot, az óra jele villogni kezd. 
–  A h/M gombot nyomja be és tartsa addig benyomva, amíg a kijelzőn meg  

nem jelenik a beállítani kívánt óra adat (óra kijelzés: A 1 – 12 = 1 – 12 óra,  
P 1 – 12 = 13 – 24 óra).

– Tartsa benyomva a SET gombot, a perc jele villogni kezd. 
–  A h/M gombot nyomja be és tartsa addig benyomva, amíg a kijelzőn  

meg nem jelenik a beállítani kívánt perc adat. 
– A beállítás végén nyomja meg ismét a SET gombot.

Nyitás a főkóddal
– Nyomja meg az „Enter“ gombot.
– Adja meg a főkódot (gyári alapbeállítás: 12345678)
– Nyomja meg ismét az „Enter“ gombot. 

A kijelzőn megjelenik a PASS 1 felirat és elindul a 10 másodperces visszaszámlálás. 
A visszaszámlálás eltelte után rövid időre felvillan a felhasználói kód és az ajtó 
automatikusan kinyílik. 
Figyelmeztetés! A trezor bezárásához a felhasználói kódot ismét be kell 
programozni (lásd A felhasználói kód beprogramozása fejezetben).

A főkód beprogramozása
Az ajtó legyen nyitva a reteszek pedig kitolva.

– Nyomja meg az „Enter“ gombot. 
– Adja meg a főkódot (gyári alapbeállítás: 12345678) 
– Nyomja meg az „Enter“ gombot. 
–  A kijelzőn megjelenik a PASS 1 felirat és elindul a 10 másodperces 

visszaszámlálás. A visszaszámlálás ideje alatt ismét nyomja  
meg az „Enter“ gombot. 

– Adja meg az új főkódot (8 számjegy)
– Nyomja meg az „Enter“ gombot.
– Adja meg ismételten az új főkódot.
– Végül nyomja meg az „Enter“ gombot. 

A kijelzőn megjelenő GOOD felirat jelzi, hogy az elektronika  
elmentette az új főkódot.

A szállodai változat eltérései
Amennyiben a trezort szállodában kívánja használni, akkor ezt az  
üzemmódot a főkód segítségével lehet átkapcsolni. Az ajtó legyen  
nyitva a reteszek pedig kitolva. 

– Nyomja meg az „Enter“ gombot.
– Adja meg a főkódot.
– Nyomja meg ismét az „Enter“ gombot. 
–  A kijelzőn megjelenik a PASS 1 felirat és elindul a 10 másodperces 

visszaszámlálás. A visszaszámlálás ideje alatt ismét nyomja meg  
az „Enter“ gombot.

– Adja meg a 16805 kódot.
– Nyomja meg az „Enter“ gombot, a kijelzőn megjelenik a „SET-05“ felirat. 

Amennyiben az ajtó ezt követően 5 percnél hosszabb ideig lesz nyitva,  
akkor a felhasználói kódot ismét meg kell adni. 

Amennyiben a trezort ismét normál üzemmódba kívánja visszakapcsolni,  
akkor a fentiek szerint járjon el, de kódként a 16800 kódot adja meg. 
A kijelzőn megjelenik a „SET-00“ felirat, és a felhasználói kód nyitott ajtónál is 
korlátlan ideig használható.

Az akkumulátor megsemmisítése
Tisztelt vevőnk! 
Segítsen nekünk a hulladékok újrahasznosításában. Amennyiben valamikor úgy 
dönt, hogy a trezort már többé nem kívánja használni, akkor gondoljon arra, 
hogy mennyi értékes anyagot tartalmaz, amelyet még fel lehet használni. A 
trezort ne dobja ki a háztartási hulladékok közé! A helyi polgármesteri hivatalban 
tájékoztatást kaphat arról, hol vannak speciális elektromos hulladék gyűjtőhelyek.

  A hulladékgyűjtő jelentése: 
A lemerült elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé 
kidobni! Az elemeket elektronikai szaküzletben vagy a helyi 
hulladékgyűjtőben adja le. Az elemek leadása ingyenes,  
átvételüket törvény írja elő.

Nyitás a felhasználói kóddal
– Nyomja meg az „Enter“ gombot. 
– Adja meg a felhasználói kódot.
– Nyomja meg ismét az „Enter“ gombot.
Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor bezárása
hajtsa be az ajtót és nyomja meg a „Close“ gombot. 

Figyelmeztetés! Amennyiben az ajtó zárását valami blokkolja, akkor a kijelzőn 
a „BLOCK“ felirat jelenik meg. A trezort nem lehet bezárni. Szüntesse meg a 
blokkolást és próbálja meg újra!

A felhasználói kód beprogramozása
Az ajtó legyen nyitva a reteszek pedig behúzva. 

– Nyomja meg az „Enter“ gombot, a kijelzőn megjelenik a „Code“ felirat.
– Adja meg a felhasználói kódot (legalább 3 legfeljebb 6 szám).
– Nyomja meg az „Enter“ majd a „Close“ gombot.

Az ajtó automatikusan bezárul.

Hibás kód megadása
Zárt állapotban a trezor nem fogad el hibás kódmegadást.
hibás kódmegadás esetén a kijelzőn a „CODE-ERROR“ felirat jelenik meg, illetve a 
készülék rövid síphangot ad ki. harmadik hibás próbálkozás után a trezor ajtaja 5 
percre leblokkol. Ezt követően a trezort főkóddal vagy helyes felhasználói kóddal is 
ki lehet nyitni. Amennyiben hibás kódot ad meg, akkor a megadást a „Close“ gomb 
megnyomásával lehet törölni.

A sajtóhibák és változtatások joga fenntartva.


