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Tehnilised andmed

Blokeerimisaeg 5 minutit pärast kolm korda vale koodi sisestamist

Toide 4 x pulkleelispatarei LR6 / AA 

Lubatud 
eskkonnatingimused

–15 °C kuni + 50 °C
õhu suhteline niiskus kuni 95% (mittekondenseeruv)

Kasutusele võtmine
–  Eemaldage patareikarbi poolel olev kruvi.
–  Lükake esipaneelil olev PointSafe’i logoga kaas paremale.
–  Paigaldage patareid (4 tk, LR6 / AA / 1,5 V leelispatareid).
–  Nüüd kulub umbes 30 sekundit programmi sisselugemiseks.  

Seejärel vajutage nuppu „Enter“.
–  Sisestage kasutajakood (168).
–  Vajutage uuesti nuppu „Enter“.
–  Nüüd võib seifi avada ja soovikohaselt programmeerida.

Tähelepanu! Kui patareid on liiga tühjad, ilmub displeile tekst „Lo Batt“. Sel juhul 
tuleb välja vahetada kõik neli patareid (LR6 / AA / 1,5 V leelispatareid).

Lugupeetud klient, 
 
täname, et valisite firma BURG-WÄCHTER seeria PointSafe seifi. See seif on välja 
arendatud ja seda toodetakse uusimate tehniliste võimaluste kohaselt. Seeria E 
seife on võimalik kasutada nii tava- kui ka hotellirežiimis. Lisaks on kõigil seifidel 
sisseehitatud mehaaniline avariilukk.

Tähelepanu! Enne programmeerimisega alustamist lugege palun läbi 
kogu kasutusjuhend.

Soovime toredat uue seifi kasutamist! 
Teie firma BURG-WÄCHTER KG

Tähtsad juhised
–  Hoidke koode ja avariivõtit ohutus kohas väljaspool seifi  

(avariivõti asub nelja patarei all).
–  Ärge kasutage isikuandmeid (nt sünnipäev, telefoninumbrid jne).
–  Kui seifi ei kasutata pikemat aega, võtke palun patareid välja.
–  Hotellide jaoks: vt „Hotellirežiimi eripärad“ ja lisatud külalise koodi  

kasutamise juhendit.
–  Ohutuse tagamiseks muutke ära tehases programmeeritud kasutaja- ja üldkood.
–  Seif pakub soovitud kaitsefunktsiooni alles pärast selle kinnitamist hoone mõne 

massiivse osa külge. Vajaliku stabiilse kinnituse loomiseks kasutage palun selleks 
mõeldud ankurduspunkte (seinal või põhjas).

–  Küsimuste ja probleemide korral pöörduge palun oma müüja poole.

Üldinfo
Seeria PointSafe seife võib kasutada nii tava- kui ka hotellirežiimis. Seifi juhtimiseks 
on üldkood ja kasutajakood.

Üldkood on alati 8-kohaline. 
Kasutajakood võib olla 3–6-kohaline.

Üldkood:  12345678 (tehases määratud)
Kasutajakood: 168 (tehases määratud)

Structure

Pilt
 Nuppu Enter 

  Nuppu Close / Clear

  Nuppu Set

  Nuppu Time

  Nuppu H/M
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Kellaaja seadistamine
Uks peab olema lahti ja riivid väljas.
–  Hoidke nuppu „SET“ all, kuni tunnid hakkavad vilkuma.
–  Hoidke nuppu „H/M“ all, kuni kuvatakse soovitud tund  

(tundide kuvamine: A 1 – 12 = 1 – 12, P 1 – 12 = 13 – 24).
–  Hoidke nuppu „SET“ all, kuni minutid hakkavad vilkuma.
–  Hoidke nuppu „H/M“ all, kuni kuvatakse soovitud minutid.
–  Lõpuks vajutage uuesti nuppu „SET“.

Avamine üldkoodiga
–  Vajutage nuppu „Enter“.
– Sisestage üldkood (tehases määratud 12345678).
– Vajutage uuesti nuppu „Enter“.

Displeil kuvatakse tekst „PASS 1“ ja 10 sekundit töötab taimer. Selle aja möödumisel 
kuvatakse lühidalt kasutajakoodi ja uks avaneb automaatselt.
Tähelepanu! Seifi lukustamiseks tuleb kasutajakood uuesti programmeerida  
(vt „Kasutajakoodi programmeerimine”).

Üldkoodi programmeerimine
Uks peab olema lahti ja riivid väljas.

–  Vajutage nuppu „Enter“.
–  Sisestage üldkood (tehases määratud 12345678).
–  Vajutage nuppu „Enter“.
–  Kuvatakse tekst „PASS 1“ ja 10 sekundit töötab taimer.  

Vajutage selle aja jooksul uuesti nuppu „Enter“.
–  Nüüd sisestage uus 8-kohaline üldkood.
–  Vajutage nuppu „Enter“.
–  Sisestage teist korda uus üldkood.
–  Lõpuks vajutage nuppu „Enter“.

Kui displeil kuvatakse tekst „Good“, on uus kood salvestatud.

Hotellirežiimi eripärad
Seifi kasutamiseks hotellirežiimis tuleb see ümber lülitada üldkoodi abil. Uks peab 
olema lahti ja riivid väljas.

–  Vajutage nuppu „Enter“.
–  Sisestage oma uus 8-kohaline kood.
–  Vajutage uuesti nuppu „Enter“.
–  Kuvatakse tekst „PASS 1“ ja 10 sekundit töötab taimer.  

Vajutage selle aja jooksul uuesti nuppu „Enter“.
–  Sisestage kood 16805.
–  Kinnitage muudatus nupuga „Enter“ (displeil kuvatakse tekst „SET-05“).

Kui uks jääb lahti kauemaks kui 5 minutiks, tuleb kasutajakood uuesti sisestada.

Kui te soovite lülitada seifi uuesti tavarežiimi, toimige eespool kirjeldatud viisil,  
kuid vastavas kohas sisestage kood 16800. Displeil kuvatakse tekst „SET-00“ ning 
pärast seda jääb kasutajakood ka avatud ukse korral kehtima piiramata ajaks. 

Patareide likvideerimine
Lugupeetud klient, 
aidake palun meid vähendada jäätmete hulka. Kui te soovite kord tootest  
loobuda, mõelge palun sellele, kui palju selle komponente on valmistatud 
väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada. Palun ärge visake 
toodet ära koos majapidamisjäätmetega. Uurige oma kodukohas, kus asuvad 
elektrijäätmete vastuvõtukohad.

  Prügikonteineri sümbol tähendab: 
Tühje patareisid ega akusid ei tohi ära visata koos 
majapidamisjäätmetega. Andke palun patareid  
ja akud ära poodi või kohalikku jäätmete  
vastuvõtupunkti. Patareide äraandmine on tasuta  
ja nähtud ette seadusega.

Avamine kasutajakoodiga
–  Vajutage nuppu „Enter“.
–  Sisestage kasutajakood.
–  Vajutage uuesti nuppu „Enter“.

Uks avaneb automaatselt.

Seifi lukustamine
Uks lukustub automaatselt nupu „Close“ vajutamisel.

Tähelepanu! Kui uks on mingi takistusega blokeeritud, ilmub displeile  
tekst „BLOCK“. Sel juhul ei ole seifi võimalik lukustada. Kõrvaldage takistus ja 
proovige uuesti.

Kasutajakoodi programmeerimine
Uks peab olema lahti ja riivid sees.

–  Vajutage nuppu „Enter“, displeile ilmub tekst „Code“.
–  Sisestage 3–6-kohaline kasutajakood.
–  Vajutage uuesti nuppu „Enter“ ja seejärel nuppu „Close“.

Uks lukustub automaatselt.

Viga sisestamisel
Suletud seif ei võta vigaseid sisestusi vastu. Sel juhul ilmub displeile tekst  
„CODE-ERROR“ ja kostavad lühikesed helisignaalid. Kolmanda vigase  
sisestamise korral blokeerub seif 5 minutiks. Seejärel on seifi jälle võimalik  
avada nii üld- kui ka õige kasutajakoodiga. Vale numbri sisestamisel võib selle 
kustutada nupuga „Close“.

Võib esineda vigu ja muudatusi.


