
NAVODILO ZA UPORABO

Številčno kodo in ključ za nujne primere shranite • 
na varnem mestu izven trezorja (Ključavnica za 
izklop v sili se nahaja pod 4 baterijami).
Ne uporabite nobenih osebnih podatkov (npr. • 
rojstni dan, št. telefona....)
Če se trezor • dalj časa ne bo uporabljal, vzemite 
ven baterije.
Za hotelirstvo: Videti desno spodaj in priložena • 
navodilo za kodo gostov.
Iz varnostnih razlogov naj ne ostane-• 
jo  programirane tovarniške nastavitve kode 
 uporabnika in generalne kode.
Z morebitnimi vprašanji ali problemi se prosimo • 
obrnite na Vašega trgovca.

POMEMBNA OPOZORILA

Kapo čelne zaslonke s PointSafe-logosom porinite v 
desno.
Ključ obrnite do konca v smeri urnih kazalcev.
Vrata se odprejo avtomatsko. Ključ obrnite nazaj v 
nasprotni smeri urnih kazalcev– zaporni svorniki se 
zopet izprožijo – in izvlecite ključ.
Potisnite pokrov sprednje zaslonke z logom PointSafe 
v desno. Vstavite baterije (4 kom., LR6/AA/1.5V/Alka-
line).
POZOR: Če so baterije preslabe, se na displayu 
prikaže „Lo Batt“. Tedaj je treba zamenjati vseh 4 
baterij. Pazite na okolju neškodljivo odstranjevanje
baterij.

ZAČETEK OBRATOVANJA

V zaprtem stanju trezor ne sprejme nobenih napačnih 
vnosov. V teh primerih na prikazu vidite „ERROR“ in 
slišite kratke signalne tone.
Pri tretjem napačnem vnosu elektronika trezor zapre 
za 5 minut.
Po tem času je trezor mogoče odpreti tako z 
 generalno kodo kot tudi s pravilno kodo uporabnika. 
Če po pomoti vnesete napačno številko, lahko ta vnos 
zbrišete s tipko „Close“.

NAPAČNI VNOSI

Vrata se zaprejo avtomatsko, če pritisnete tipko 
„Close“.
POZOR: Če ovira blokira vrata, v prikazu vidite 
„BLOCK“. Trezorja ni mogoče zapreti. Odstranite 
oviro in ponovno poskusite.

ZAPIRANJE TREZORJA

Vrata morajo biti odprta in zapore vprožene.  Pritisnite 
tipko „Enter“, v displayu se prikaže „Code“,  vnesite 
Vašo novo kodo uporabnika (1- max. 6 mest), 
 pritisnite tipko „Enter“ in potem tipko „Close“. Vrata 
se avtomatsko zaprejo.

PROGRAMIRANJE KODE UPORABNIKA

Pritisnite tipko „Enter“. Vnesite kodo  uporabnika 
(tovarniška nastavitev 168) in pritisnite tipko 
 „Enter“. Vrata se odprejo avtomatsko.

ODPIRANJE TREZORJA
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Zapore morajo biti izprožene.
Pritisnite tipko „SET“ – prikaz ure utripa. Tipko 
„H/M“ pritiskajte toliko časa, dokler se ne prikaže 
željena ura.
(urni prikaz: A 1-12 = 1-12 ur, P 1-12 = 13-24 ur). 
 Pritisnite tipko „SET“ - prikaz minut utripa.  Tipko 
„H/M“ spet pritiskajte toliko časa, dokler se ne 
prikažejo želene minute. V potrditev pritisnite tipko 
„SET“.

NASTAVITEV ČASA

Trezor doseže svojo predvideno zaščitno funkcijo šele 
po pritrditvi na masivni del zgradbe. Prosimo, da za 
vzpostavitev potrebne trdne povezave na mestu
uporabite predvidene sidrne točke (na steni in/ali tleh).

INSTALACIJA

Pritisnite tipko „Enter“, vnesite generalno kodo 
(tovarniška nastavitev 12345678) in pritisnite 
tipko „Enter“. ( ) Prikaže se „PASS 1“ in šteje 10 
sekund. Po poteku tega časa se kratko prikaže koda 
 uporabnika in vrata se avtomatsko odprejo.
POZOR: Za zapiranje trezorja je zopet potrebno 
vnesti kodo uporabnika (videti programiranje kode 
 uporabnika).

ODPIRANJE TREZORJA Z GENERALNO KODO

S pridržkom napake in sprememb
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Vrata morajo biti odprta in zapore izprožene.
Pritisnite tipko „Enter“, vnesite generalno kodo 
(tovarniška nastavitev 12345678) in pritisnite tipko 
„Enter“. ( ) Prikaže se „PASS 1“ in šteje 10 sekund. 
Med tem časom ponovno pritisnite tipko „Enter“. 
Zdaj vnesite novo generalno kodo (8 mest), pritisnite 
tipko „Enter“, novo generalno kodo vnesite drugič in 
pritisnite tipko „Enter“. Elektronika je shranila novo 
kodo, če v displayu vidite „Good“.

PROGRAMIRANJE GENERALNE KODE

Oskrba s tokom:  4 kom. LR6/AA/1,5V baterij   
 (Alkaline)
Delovno območje:  20%~95% relativne vlage –  
 ki ne kondenzira

TEHNIČNI PODATKI

Za uporabo trezorja v hotelski verziji je preureditev 
mogoča z generalno kodo. Vrata morajo biti  odprta 
in zapore izprožene. Pritisnite „Enter“, vnesite Vašo 
8-mestno generalno kodo in ponovno pritisnite 
„Enter“. Prikaže se „PASS 1“ in šteje 10 sekund. Med 
tem časom pritisnite „Enter“, vnesite kodo „16805“ 
in potrdite preureditev z „Enter“. V prikazu se prikaže 
„SET-05“. Če vrata sedaj ostanejo odprta dlje kot 5 
minut, je potrebno ponovno vnesti kodo  uporabnika. 
Za povratek v normalni modus postopajte kot 
 navedeno zgoraj in na ustreznem mestu  uporabite 
kodo„16800“. Prikaže se „SET-00“ v prikazu in 
koda uporabnika je tudi pri odprtih vratih časovno 
 neomejeno veljavna.

POSEBNOST HOTELSKE VERZIJE:


