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Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασµό Selo-A της SECU 
 
 

Γενικά 
Το πλήκτρο «on» χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασµού όπως επίσης και για την 

περίπτωση που θέλουµε να επανακινήσουµε µια διαδικασία από την αρχή, π.χ. εισαγωγή λάθους 
κωδικού, ή ακύρωση µιας διαδικασίας, λειτουργεί σαν «Clear»(εκκαθάριση). 
Σε περίπτωση εισαγωγής λάθους κωδικού, για παραπάνω από τρεις συνεχόµενες  φορές,  ο 
συνδυασµός µπλοκάρει για 5 λεπτά. Τώρα εάν στη συνέχεια εισαχθεί ξανά λάθος κωδικός µπλοκάρει  
για 20 λεπτά. Όταν ο συνδυασµός είναι µπλοκαρισµένος το κόκκινο λαµπάκι αναβοσβήνει. 
Τα δεδοµένα των προσωπικών µας κωδικών δεν χάνονται ποτέ από την  µνήµη  τού  συνδυασµού 
ακόµα και εάν δεν παρέχεται ρεύµα. 

 
 

Πράσινο λαµπάκι – έτοιµο να ανοίξει Κόκκινο λαµπάκι – δεδοµένα δεν αποθηκεύτηκαν 

Κόκκινο λαµπάκι – είναι µπλοκαρισµένο Κόκκινο λαµπάκι – χαµηλή µπαταρία 

Πορτοκαλί λαµπάκι – προγραµµατισµός Λαµπάκι βλάβης – καλέστε το service 

 
 
 

Πράσινο λαµπάκι - ανάβει κάθε φορά που πατάµε ένα πλήκτρο 

 
 
 
 

 

1. Άνοιγµα / κλείσιµο συνδυασµού 

 Εισάγεται τον κωδικό (εργοστασιακός κωδικός 1, 2 ,3 ,4, 5, 6). 

 Εάν ο κωδικός είναι ο σωστός ανάβει το πράσινο λαµπάκι. Παραµένει αναµµένο για 
5 δευτερόλεπτα, που είναι και ο χρόνος που έχετε για να ανοίξετε τον κωδικό. 

 Για να ξεκλειδώσετε το ηλεκτρονικό συνδυασµό περιστρέψατε τον πληκτρολόγιο προς τα δεξιά. 

 Κλείσιµο χρηµατοκιβωτίου, περιστρέψτε το τον πληκτρολόγιο προς τα αριστερά. 
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2. Άνοιγµα µε χρονοκαθυστέρηση 

 Εισάγεται τον κωδικό σας. Εάν ο κωδικός είναι σωστός αναβοσβήνουν, το πράσινο λαµπάκι του 
ανοίγµατος και το κόκκινο λαµπάκι του µπλοκαρίσµατος. 

 Μόλις παρέλθει ο χρόνος της χρονοκαθυστέρησης, τότε το πράσινο λαµπάκι των πλήκτρων 
αναβοσβήνει γρήγορα για 3 λεπτά. Εισάγεται τον κωδικό σας. Αυτό είναι και το παράθυρο που 
έχουµε για να πληκτρολογήσουµε τον κωδικό για να ανοίξουµε τον συνδυασµό. 

 Εάν δεν προλάβουµε τα 3 λεπτά που αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο λαµπάκι ανοίγµατος, 
επαναλαµβάνουµε από την αρχή την διαδικασία. 

 
 

3. Αλλαγή Κωδικού administrator (ή εργοστασιακού κωδικού 1, 2 ,3 ,4, 5, 6). 

 Αν είναι η πρώτη σας φορά εισάγεται τον εργοστασιακό κωδικό ή τον παλαιό σας κωδικό 

 Πιέστε «enter» και κρατήστε το «enter» πατηµένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαµπάκι 

προγραµµατισµού θα ανάψει. 

 Πιέστε «0», για την θέση του administrator (δηλαδή του κύριου χρήστη / διαχειριστή) 
και πιέστε «enter». 

 Εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «enter», (αναγκαστικά 6 ψηφία). 

 Επαναλάβατε την διαδικασία, εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «enter», για επιβεβαίωση. 

 Πιέστε «on». 

 Επαναλάβατε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό 

 Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαµπάκι ανοίγµατος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαµπάκι – 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν. 

 
 

4. ∆ηµιουργία κωδικών για χρήστες, έως 8 χρήστες συν τον Admin(κύριο χρήστη / διαχειριστή) 

 Εισάγεται τον κωδικό Admin(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «enter», κρατήστε το «enter» 
πατηµένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαµπάκι προγραµµατισµού θα ανάψει. 

 Πιέστε «1 ή έως 8», για την θέση του χρήστη που θέλετε να δηµιουργήσετε και πιέστε «enter». 

 Εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «enter», (αναγκαστικά 6 ψηφία). 

 Επαναλάβατε την διαδικασία, εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «enter», για επιβεβαίωση. 

 Πιέστε «on». 

 Επαναλάβατε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό 

 Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαµπάκι ανοίγµατος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαµπάκι – 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν. 

 
 

5. ∆ιαγραφή Χρήστη 

 Εισάγεται τον κωδικό Admin(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «enter», κρατήστε το «enter» 

πατηµένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαµπάκι προγραµµατισµού θα ανάψει. 

 Πιέστε «1 ή έως 8», για την θέση του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε «enter». 

 Πιέστε «enter» 

 Ξανά πιέστε «enter» για επιβεβαίωση, ο χρηστής διαγράφηκε. 

 Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαµπάκι ανοίγµατος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαµπάκι – 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν. 
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6. Αλλαγή Κωδικού χρηστών 

 Εισάγεται τον κωδικό Admin(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «enter», κρατήστε το «enter» 

πατηµένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαµπάκι προγραµµατισµού θα ανάψει. 

 Πιέστε «1 ή έως 8», για το χρήστη που θέλετε να αλλάξει τον κωδικό του και πιέστε «enter». 

 Εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «enter», (αναγκαστικά 6 ψηφία). 

 Επαναλάβατε την διαδικασία, εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «enter», για επιβεβαίωση. 

 Πιέστε «on». 

 Επαναλάβατε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό 

 Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαµπάκι ανοίγµατος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαµπάκι – 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν. 

 
 

7. Ρύθµιση χρονοκαθυστέρησης (Time Delay) 

 Εισάγεται τον κωδικό Admin(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «enter», κρατήστε το «enter» 

πατηµένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαµπάκι προγραµµατισµού θα ανάψει. 

 Πιέστε «9», για την θέση ρύθµισης της χρονοκαθυστέρησης και πιέστε «enter». 

 Εισάγεται ένα διψήφιο αριθµό (από 0 έως 99 λεπτά, εάν πατηθεί το 00, σηµαίνει πως δεν θα 
υπάρχει χρονοκαθυστέρηση) ο οποίος θα είναι τα λεπτά µετά τα οποία, θα ανοίγει το 
χρηµατοκιβώτιο και πιέστε «enter». 

 Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαµπάκι ανοίγµατος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαµπάκι – 
δεδοµένα δεν αποθηκευτήκαν. 

 
Σηµείωση: Αφού πληκτρολογηθεί ο προσωπικός σας κωδικός, ο συνδυασµός θα ξεκινήσει να µετρά 
αντίστροφα το χρόνο της χρονοκαθυστέρησης. Το κόκκινο και το πράσινο λαµπάκι αναβοσβήνουν. 
Μετά το πέρας του χρόνου της χρονοκαθυστέρησης πρέπει να εισάγουµε εκ νέου τον προσωπικό 
µας κωδικό. Αυτό πρέπει να γίνει µέσα στα επόµενα 3 λεπτά. Εάν περάσει αυτός ο χρόνος η 
διαδικασία ανοίγµατος επαναλαµβάνεται εξ αρχής µετρώντας πάλι την χρονοκαθυστέρηση. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τον προγραµµατισµό των νέων σας προσωπικών κωδικών, διεξάγεται πάντα  

δοκιµές µε την πόρτα του χρηµατοκιβωτίου ανοιχτή. Ώστε οτιδήποτε και εάν συµβεί να µην 
κλειδωθούµε µε το χρηµατοκιβώτιο κλειστό. Η εταιρία καθώς και η κατασκευάστρια εταιρία SECU, δεν 
φέρει καµιά ευθύνη σε περίπτωσης απώλειας των προσωπικών σας κωδικών. Τέλος, η εγγυητή δεν 
καλύπτει ζηµιές από κακόβουλη ενέργεια, φωτιά, ή καταστροφή από νερό και υγρασία. 

8. Αντικατάσταση Μπαταριών 
Από την στιγµή που θα ανάψει το κόκκινο λαµπάκι της µπαταρίας, πρέπει να αντικαταστήσουµε 

τις µπαταρίες. Μας αποµένουν περίπου 50 ανοίγµατα. 
Στο κάτω µέρος του πληκτρολογίου, τοποθετούµε ένα λεπτό κατσαβιδάκι στην εγκοπή που 
υπάρχει και αφαιρούµε προσεκτικά το καπάκι. Αντικαθιστούµε τις τρεις (3) µπαταρίες LR6 AA. 
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