
KULLANMA TALİMATI

Sayı kodlarını ve acil durum anahtarını • 
kasa dışındaki güvenli bir yerde 
saklayınız.
Kişisel bilgiler kullanmayınız (örn. doğum • 
günü, telefon no....)
Kasa • uzun bir süre kullanılmayacaksa 
 lütfen pilleri çıkartınız.
Otelde kullanım için: Sağ alt kısıma ve • 
ekteki  müşteri kodu talimatına bakınız.
Fabrika tarafından yapılmış olan kullanıcı • 
kodu ve genel kod ayarları güvenlik 
 nedeniyle değiştirilmelidir.
Olası sorularınızda ve sorunlarınızda lütfen • 
satıcınıza başvurunuz.

ÖNEMLİ UYARILAR

PointSafe-logosuna sahip, ön kapaktaki 
başlığı sağa doğru kaydırınız.
Anahtarı saat yönünde dayamaya kadar 
 çeviriniz.
Kapı otomatik olarak açılır. Anahtarı saat 
yönünün tersine geriye doğru çeviriniz –
kilit pimleri tekrar dışarı çıkar – ve anahtarı 
çekiniz.
Kapının iç tarafındaki pil bölmesinin kapağını 
çıkartınız.
5 adet LR6/AA/1.5V/Alkalin pili yerleştiriniz.
DİKKAT: Piller çok zayıfsa, dijital ekranda 
„Lo Batt“ görüntülenecektir. Böyle bir
durumda 5 pil de değiştirilmelidir. Lütfen 
 pilleri çevre koruma kurallarına uygun
olarak imha ediniz.

İLK KULLANIM

Kapalı durumdayken kasa yanlış girişleri 
 kabul etmez.
Bu tür durumlarda göstergede „ERROR“ 
 gösterilir ve kısa sinyal sesleri duyulur.
Üçüncü yanlış denemede elektronik, kasayı 5 
dakika için kilitler.
Bu sürenin ardından kasa hem genel kodla, 
hem de doğru kullanıcı koduyla açılabilir.
Yanlış bir sayı girmeniz durumunda bu girişi 
„Close“ tuşuyla silebilirsiniz.

YANLIŞ GİRİSLER

„Close“ tuşuna bastığınızda kapı otomatik 
olarak kapanacaktır.
DİKKAT: Kapının önünde bir engel  varsa, 
göstergede „BLOCK“ gösterilecektir. Bu 
durumda kapı kapanmaz. Engeli ortadan 
kaldırınız ve tekrar deneyiniz.

KASANIN KAPATILMASI

Kapı açık ve kilit içeri sürülmüş olmalıdır.
„Enter“ tuşuna basınız, dijital ekranda „Code“ 
görüntülenir, yeni kullanıcı kodunu
giriniz (1-maks. 6 hane), „Enter“ tuşuna ve 
ardından „Close“ tuşuna basınız. Kapı
otomatik olarak kapanır.

KULLANICI KODUNUN PROGRAMLANMASI

„Enter“ tuşuna basınız. Kullanıcı kodunu 
giriniz (fabrika ayarı 168) ve „Enter“
tuşuna basınız. Kapı, otomatik olarak 
açılacaktır.

KASANIN AÇILMASI
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Kilit, dışarı sürülmüş olmalıdır.
„SET“ tuşuna basınız – saat göstergesi yanıp 
söner. İstediğiniz saat gösterilene kadar
„H/M“ tuşuna basınız.
(Saat göstergesi: A 1-12 = 1-12 saatleri, P 
1-12 = 13-24 saatleri). „SET“ tuşuna
basınız – dakika göstergesi yanıp söner. 
İstediğiniz dakika gösterilene kadar tekrar
„H/M“ tuşuna basınız. Onay için „SET“ tuşuna 
basınız.

SAATİN AYARLANMASI

Kasa, öngörülen koruma fonksiyonuna  ancak 
sağlam bir bina parçasına monte  edildikten 
sonra ulaşır. Gerekli yerel bağlantıyı 
oluşturmak için lütfen öngörülen ankraj 
noktalarını (duvarda ve/veya zeminde) 
kullanınız.

MONTAJ

„Enter“ tuşuna basınız, genel kodu giriniz 
(fabrika ayarı 12345678) ve „Enter“
tuşuna basınız. ( ) „PASS 1“ gösterilir ve 10 
saniye süresince yukarıya doğru sayılır.
Bu sürenin ardından kullanıcı kodu kısa bir 
süre için gösterilir ve kapı otomatik olarak
açılır.
DİKKAT: Kapının kapatılması için kullanıcı 
kodunun tekrar girilmesi /
programlanması gereklidir (Bkz. kullanıcı 
 kodunun programlanması).

KASANIN GENEL KOD İLE AÇILMASI

Hatalar ve değisiklikler saklı kalır.
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Kapı açık ve kilit dışarı sürülmüş olmalıdır.
„Enter“ tuşuna basınız, genel kodu giriniz 
 (fabrika ayarı 12345678) ve „Enter“ tuşuna
basınız. (.) „PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye 
süresince yukarı doğru sayılır. Bu süre
içerisinde tekrar „Enter“ tuşuna basınız. Yeni 
genel kodu giriniz (1-8 hane), „Enter“
tuşuna basınız, yeni genel kodu ikinci kez 
giriniz ve „Enter“ tuşuna basınız. Dijital
ekranda „Good“ görüntülenmişse elektronik 
yeni kodu kaydetmiştir.

GENEL KODUN PROGRAMLANMASI

Elektrik beslemesi: 5 adet LR6/AA/1,5V pil   
   (Alkalin)
Çalışma alanı:  %20~%95 bağıl nem –   
   yoğunlaşmayan

TEKNİK VERİLER

Kasa bir otelde kullanılacaksa, genel kod ile 
otel kullanımına uyarlanabilir. Kapı açık
ve kilit dışarı sürülmüş olmalıdır. „Enter“ 
tuşuna basınız, 8-haneli genel kodunuzu
giriniz ve tekrar „Enter“ tuşuna basınız. 
„PASS 1“ gösterilir ve 10 saniye süresince
yukarı doğru sayılır. Bu süre içerisinde tekrar 
„Enter“ tuşuna basınız, „16805“ kodunu
giriniz ve ayar değişikliğini „Enter“ ile 
onaylayınız. Göstergede „SET-05“
görüntülenir. Kapı 5 dakikadan uzun bir süre 
açık kaldığı takdirde, kullanıcı kodunun
tekrar girilmesi gerekecektir. Normal moda 
geri dönmek için yukarıda tarif edilen
şekilde hareket ediniz ve ilgili noktada 
„16800“ kodunu kullanınız. Göstergede „SET-
00“ görüntülenir ve kullanıcı kodu kapı açık 
kalsa da sınırsız süreyle geçerlilik
kazanır.

OTEL VERSİYONU ÖZELLİĞİ:


