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ARREGUI ΦΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ FORMA EVOLUTION ΜΔ ΗΛΔΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ 
 

 

 

ΑΡΦΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
 

Ακολοςθήζηε ηα παπακάηυ βήμαηα: 

 Τοποθεηείζηε ηο κλειδί έκηακηηρ ανάγκηρ (σπςζού σπώμαηορ) ζηην κλειδαπιά. 

 Σηπέτε ηο κλειδί καηά μιζή ζηποθή ππορ ηα δεξιά (με ηη θοπά ηυν δεικηών ηος πολογιού). 

 Σηη ζςνέσεια ζηπέτηε ηο ππορ ηα απιζηεπά (ανηίζηποθα με ηη θοπά ηυν δεικηών) ώζηε να 

επιζηπέτει ζηην απσική ηος θέζη και αθαιπέζηε ηο κλειδί απ‟ ηην ςποδοσή. 

 Ειζάγεηαι ηο κλειδί σπήζηη (αζημένιο) ζηην ςποδοσή και ζηπέτηε ηο δύο θοπέρ καηά μιζή 

ζηποθή ππορ ηα δεξιά. Ανοίξηε ηο σπημαηοκιβώηιο. 

 Για ηη ζυζηή λειηοςπγία ηος σπημαηοκιβυηίος σπηζιμοποιήζηε 4 μπαηαπίερ αλκαλικέρ 1,5V 

(AA) και ηοποθεηήζηε ζηην ειδική ςποδοσή πος βπίζκεηαι ζηο πίζυ μέπορ ηηρ πόπηαρ 

ζύμθυνα με ηο διάγπαμμα πος βπίζκεηαι ζηο εζυηεπικό ηος. 

 Όηαν ολοκληπυθεί η διαδικαζία ηο ηλεκηπονικό ζύζηημα  θα ενεπγοποιηθεί. 

 Για να κλείζεηε ηο σπημαηοκιβώηιο απλά ζηπέτηε ηο κλειδί ππορ η‟ απιζηεπά καηά μιζή 

ζηποθή. 

 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 

 

 Τοποθεηείζηε ηο κλειδί σπήζηη (αζημένιο) ζηην κλειδαπιά  

 Παηήζηε  ηο πλήκηπο (*), η οθόνη θα δείξει “--------“ 

 Για να ηο ανοίξεηε πληκηπολογήζηε ηον κυδικό σπήζηη ή ηον κυδικό ςπέπ-σπήζηη. Η οθόνη θα 

πποβάλει ηα τηθία καθώρ πληκηπολογείηε. Αν κάνεηε κάποιο λάθορ μποπείηε να 

πληκηπολογήζεηε ξανά ηον κυδικό παηώνηαρ ξανά ηο πλήκηπο (*) . 

 Πιέζηε ηο enter (<-) . Αν ο κυδικόρ πος πληκηπολογήζαηε είναι ζυζηόρ ένα μακπόζςπηο 

“μπιπ‟ θα ακοςζηεί και ζηην οθόνη θα εμθανιζηεί η ένδειξη “OPEN” για 5 δεςηεπόλεπηα. 

 Γςπίζηε ηο κλειδί ζηην κλειδαπιά 2 μιζέρ ζηποθέρ ππορ ηα δεξιά (ζύμθυνα με ηη θοπά ηυν 

δεικηών ηος πολογιού) για να ανοίξεηε ηο σπημαηοκιβώηιο.  

 Αν ο κυδικόρ έσει πληκηπολογηθεί λάθορ ηέζζεπα ζύνηομα „μπιπ‟ και η οθόνη θα δείξει 

“ERROR 1”. Σε αςηή ηην πεπίπηυζη ξεκινήζηε εκ νέος ηη διαδικαζία. Εάν κάνεηε άλλο λάθορ 

η οθόνη θα δείξει “ERROR 2”. Το σπημαηοκιβώηιο δέσεηαι μέσπι και 5 λάθη, “ERROR 5” 

πποηού μπλοκαπιζηεί για 5 λεπηά υρ μέηπο αζθαλείαρ. Καηά ηην πεπίοδο αςηή ηα πλήκηπα θα 

είναι μπλοκαπιζμένα και  η οθόνη θα δείσνει “LOCKED 5” ηο οποίο ζημαίνει όηι ο ςπόλοιπορ 

σπόνορ μπλοκαπίζμαηορ είναι 5 λεπηά. Εάν καηά ηην πεπίοδο μπλοκαπίζμαηορ παηήζεηε 

οποιοδήποηε πλήκηπο ζηην οθόνη θα  εμθανιζηεί η ένδειξη “LOCKED” και μεηά έναρ απιθμόρ 

πος θα δείξει ηα λεπηά μπλοκαπίζμαηορ (LOCKED 4, LOCKED 3 …). Όηαν θα θηάζει ζηο 

ηελεςηαίο λεπηό ηόηε θα απσίζει η ανηίζηποθη μέηπηζη δεςηεπολέπηυν.  

 Για να κλείζεηε ηο σπημαηοκιβώηιο απλά ζηπέτηε ηο κλειδί ππορ η‟ απιζηεπά δύο μιζέρ 

ζηποθέρ. 

 

http://www.keysafe.gr/


 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΓΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Το σπημαηοκιβώηιο έσει κυδικούρ ανοίγμαηορ, ηον κυδικό σπήζηη και ηον κυδικό ςπεπ-σπήζηη. 

Απσικά οι κυδικοί είναι 1234 για ηον κυδικό σπήζηη και 123456 για ηον κυδικό ςπεπ- σπήζηη. 

 

Για να αλλάξεηε ηον κυδικό σπήζηη ακολοςθήζηε ηην εξήρ διαδικαζία: 

- Ανοίξηε ηο σπημαηοκιβώηιο και μην ηο κλείζεηε μέσπιρ όηος να έσει ολοκληπυθεί η διαδικαζία. 

- Παηήζηε μία θοπά ηο πλήκηπο πος βπίζκεηαι μέζα ζηο σπημαηοκιβώηιο. Θα ακοςζηεί ένα 

μακπύ „μπιπ‟ και ζηην οθόνη θα εμθανιζηεί ηο μήνςμα “NEW CODE”. 

- Ειζάγεηε ηον καινούπγιο κυδικό μεγέθοςρ από 3 μέσπι και 8 τηθία και επιβεβαιώζηε ηο 

παηώνηαρ ηο πλήκηπο enter (<-). Σηην οθόνη θα εμθανιζηεί ηο μήνςμα “AGAIN”. 

- Ειζάγεηαι ηον καινούπγιο κυδικό και επιβεβαιώζηε ηο παηώνηαρ ηο πλήκηπο enter (<-).Θα 

ακοςζηεί ένα μακπύ „μπιπ‟ αποδοσήρ και ζηην οθόνη θα εμθανιζηεί ηο μήνςμα “U-CODE R” 

ηο οποίο ζημαίνει πυρ έσει καηασυπηθεί. 

 

Για να αλλάξεηε ηον κυδικό ςπεπ-σπήζηη ακολοςθήζηε ηην εξήρ διαδικαζία: 

- Ανοίξηε ηο σπημαηοκιβώηιο και μην ηο κλείζεηε μέσπιρ όηος να έσει ολοκληπυθεί η διαδικαζία. 

- Παηήζηε ηο πλήκηπο (*) 

- Παηήζηε ηο πλήκηπο 8. 

- Παηήζηε μία θοπά ηο πλήκηπο πος βπίζκεηαι μέζα ζηο σπημαηοκιβώηιο. Θα ακοςζηεί ένα 

μακπύ μπιπ και ζηην οθόνη θα εμθανιζηεί ηο μήνςμα “S-CODE”. 

- Ειζάγεηε ηον ςθιζηάμενο κυδικό και επιβεβαιώζηε με ηο πλήκηπο (<-). Εάν είναι ζυζηό θα 

ακοςζηεί ένα μακπύ μπιπ αποδοσήρ και θα εμθανιζηεί ηο μήνςμα “NEW CODE”. Εάν είναι 

λανθαζμένο θα εμθανιζηεί η λέξη “ERROR” και θα ππέπει να απσίζεηε ηη διαδικαζία απ‟ ηην 

απσή. 

- Ειζάγεηαι έναν καινούπγιο κυδικό ςπεπ-σπήζηη μεγέθοςρ από 3 μέσπι και 8 τηθία και 

επιβεβαιώζηε με ηο πλήκηπο enter (<-) . Σηην οθόνη θα εμθανιζηεί μήνςμα “AGAIN” 

- Ειζάγεηε εκ νέος ηον ίδιο κυδικό ςπέπ- σπήζηη και επιβεβαιώζηε με ηο ηο πλήκηπο (<-).Θα 

ακοςζηεί ένα μακπύ „μπιπ‟ αποδοσήρ και ζηην οθόνη θα εμθανιζηεί ηο μήνςμα “S-CODE R” ηο 

οποίο ζημαίνει πυρ έσει καηασυπηθεί. 

 
 


