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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ  ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΩΔΙΚΟ 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο σας. Σας 

συνιστούμε να κάνετε τις δοκιμές με την πόρτα ανοιχτή. 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Μικροεπεξεργαστής υψηλών αποδόσεων. 

 Εσωτερική τροφοδότηση με ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. 

 Πληκτρολόγιο τύπου μεμβράνης με 12 πλήκτρα: 10 πλήκτρα με ψηφία από το 0 εώς το 9, 4 

ειδικά led και επαφές για έκτακτη εξωτερική τροφοδότηση σε περίπτωση που η εσωτερική 

μπαταρία είναι αφόρτιστη. 

 Πλήκτρο On για την ενεργοποίηση του κυκλώματος. 

 Πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση του επιλεγμένου κωδικού και για συναίνεση στο άνοιγμα. 

 Εσωτερικός διακόπτης για τον προγραμματισμό νέου προσωπικού κωδικού (σε ορισμένα 

μοντέλα προστατεύεται από ένα συρόμενο κάλυμμα). 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΎ: Τουλάχιστον 6, το πολύ 10. (δεν είναι έγκυρα στον συνδυασμό 

τα πλήκτρα ENTER και ON)  

2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

 ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «111111» 

 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ. 

 Πριν την εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου είναι σκόπιμο να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία 

και να μάθετε τον τρόπο χρήσης διαβάζοντας προσεκτικά τις οδηγίες. 

 Κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο ανάβει το πράσινο Led του OK και ακούγεται ο 

χαρακτηριστικός ήχος ενώ πιέζοντας το πλήκτρο ENTER ανάβει το πράσινο led του ΟΚ για 

σωστή διαδικασία ή το κόκκινο led Του ERROR σε περίπτωση λάθους. 

 

3. ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Τροφοδοσία: 

Ξεβιδώστε τη βίδα στο καπάκι και εισάγετε τις μπαταρίας του τύπου που αναγράφεται στην ετικέτα, 

στην κατάλληλη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κλειδαριάς (σχ. 1). Ξαναβιδώστε το 

καπάκι. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο αλκαλικές μπαταρίες. 

 Αφαίρεση του ασφαλιστικού κοχλία: 

Αφαιρέστε εντελώς (χωρίς να ξαναβιδώσετε) τη μαύρη βίδα που μπλοκάρει το μαγνήτη 

χαρακτηριζόμενη από μία ειδική κίτρινη ετικέτα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το βίδωμα ξανά , της μαύρης βίδας μετά την αφαίρεσή της μπορεί να επιφέρει βλάβη 

στην καλή λειτουργία του χρηματοκιβωτίου. 
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 Δοκιμή ανοίγματος με κωδικό υπηρεσίας «111111» (με την πόρτα ανοιχτή και τις αλυσίδες 

έξω): 

1. Πιέστε το πλήκτρο «ON» , πληκτρολογήστε τον κωδικό υπηρεσίας 11111 και πιέστε το πλήκτρο 

«ENTER». Το πράσινο Led του OK θα ανάψει για περίπου 5 δευτερόλεπτα. 

2. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και με το πράσινο Led αναμμένο στρέψτε τη λαβή κατά ωρολογιακή 

φορά και ανοίξτε την πόρτα. Σε περίπτωση λανθασμένου συνδυασμού, θα ανάψει το κόκκινο Led 

ERROR. Μετά από τρεις απόπειρες λανθασμένων κωδικών, το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιηθεί για 

ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναβοσβήνει το κόκκινο Led ERROR. Η ενεργοποίηση του 

συστήματος θα σηματοδοτηθεί από το άναμμα του πράσινου Led OK και ένα μπιπ. 

4.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΩΝ) ΚΩΔΙΚΟΥ (ΩΝ) 

1. Με την πόρτα ανοιχτή και τις αλυσίδες έξω, πιέστε το πλήκτρο «ON» και στη συνέχεια το πλήκτρο 

«PROGRAMMING» που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Θα ανάψει με σταθερό φως 

για περίπου 10 δευτερόλεπτα το πράσινο Led «CODE». 

2. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας κωδικό με 6 εως  10 ψηφία 

και πιέστε το πλήκτρο «ENTER» 

3. Πληκτρολογήστε ξανά για να επιβεβαιώσετε το νέο προσωπικό σας κωδικό πατώντας «ENTER». 

 

Αν δεν επιθυμείτε να προγραμματίσετε έναν δεύτερο κωδικό, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα 

μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα σε διάφορους τόνους ως επιβεβαίωση της επιτυχούς 

απομνημόνευσης του προσωπικού σας κωδικού. 

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εισάγεται έναν δεύτερο κωδικό, μετά το τέλος του σημείου 3 

μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ακολουθήστε την εξής διαδικασία. 

4.Πιέστε το πλήκτρο  «PROGRAMMING» 

5. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο προσωπικό σας κωδικό 6 ως 10 ψηφίων και πιέστε «ENTER» 

6. . Πληκτρολογήστε ξανά για να επιβεβαιώσετε το δεύτερο προσωπικό σας κωδικό πατώντας 

«ENTER». 

Η εκπομπή ορισμένων μπιπ διαφόρων τόνων επιβεβαιώνει την επιτυχή απομνημόνευση του 

δεύτερου κωδικού σας. 

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε / τροποποιήσετε το δεύτερο προσωπικό σας κωδικό πρέπει 

πάντα να ξαναπρογραμματίσετε τον πρώτο. 

 

5.ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ  

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε τον (τους) προσωπικο-ύς κωδικο-ούς  πιέζοντας ταυτόχρονα  

το πλήκτρο “PROGRAMMING” και το πλήκτρο “ON” για 5 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος κωδικός επανέρχεται στο 

«111111» ενώ ο δεύτερος κωδικός απενεργοποιείται. 

Σημείωση: Ενδεχόμενα λάθη κατά την εισαγωγή νέων κωδικών θα σηματοδοτούνται με το άναμμα του 

κόκκινου Led ERROR και την εκπομπή ενός μπιπ. Σε αυτή την περίπτωση προβείτε στον προγραμματισμό 

νέων κωδικών επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 4. Στη μνήμη παραμένει ο 

κωδικός που εισήχθη πριν από το λάθος (σε περίπτωση νέου χρηματοκιβωτίου «111111» ). 



 

 

Πριν κλείσετε το χρηματοκιβώτιο σας συνιστούμε να κάνετε με την πόρτα ανοιχτή μερικές δοκιμές για το 

άνοιγμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό αριθμό. 

6. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 

 Πιέστε το πλήκτρο ON 

 Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Θα ανάψει το 

πράσινο Led του OK για 5 δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτό το διάστημα περιστρέψτε τη 

χειρολαβή κατά ωρολογιακή φορά και ανοίξτε την πόρτα. 

7. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ 

Αν η φόρτιση των εσωτερικών μπαταριών είναι σε φθίνουσα φάση, αυτό γίνεται αντιληπτό κατά το τέλος της 

διαδικασίας του ανοίγματος, μέσω του ανάμματος του κόκκινου Led «BATTERY» και την εκπομπή ενός μπιπ 

χαμηλού τόνου. Μολονότι είναι ακόμη δυνατά διάφορα ανοίγματα συνιστούμε να προβείτε σε σύντομο 

χρόνο στην αντικατάσταση με νέες αλκαλικές μπαταρίες. 

8.ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 

Σε περίπτωση ανεπαρκούς φόρτισης των εσωτερικών μπαταριών, προχωρήστε στο άνοιγμα εκτάκτου 

ανάγκης με την ακόλουθη διαδικασία: 

Εφοδιαστείτε με μία καινούργια αλκαλική μπαταρία 9Volt τύπου LR61. 

Ασκώντας κάποια πίεση, ακουμπήστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας των 9Volt στις αντίστοιχες επαφές που 

βρίσκονται στο πληκτρολόγιο, φροντίζοντας για την ορθή τοποθέτηση (το - της μπαταρίας στην μεγαλύτερη 

επαφή και το + στη μικρότερη) . 

Πιέστε το πλήκτρο ON και πληκτρολογήστε το δικό σας προσωπικό κωδικό ακολουθούμενο από το πλήκτρο 

ENTER. 

Περιστρέψτε τη χειρολαβή κατά ωρολογιακή φορά για να ανοίξετε την πόρτα. 

 

9.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 

Βγάλτε τη μικρή ετικέτα που σημειώνεται με το γράμμα «Ε». 

Εισάγεται το κλειδί και περιστρέψτε το κατά την ωρολογιακή φορά μέχρι το τέλος. Γυρίστε τη χειρολαβή και 

ανοίξτε την πόρτα. 

Κρατώντας την πόρτα ανοιχτή, περιστρέψτε τη χειρολαβή μέχρι να βγουν τελείως οι αλυσίδες και βγάλτε το 

κλειδί αφού το περιστρέψετε κατά αντιωρολογιακή φορά. 

Επανατοποθετείστε την ετικέτα «Ε» στη θέση της. 

Σημείωση: Στην περίπτωση που το άνοιγμα με το κλειδί εκτάκτου ανάγκης καθίσταται αναγκαίο επειδή 

ξεχάσατε τον προσωπικό σας κωδικό, πρέπει να απομνημονεύσετε ένα νέο κωδικό ακολουθώντας τις οδηγίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 

 


