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Ο∆ΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΝ∆ΤΑΜΟΤ 

ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΗΔ DOMUS 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

• Σξνθνδνζία µε ηέζζεξηο (4) αιθαιηθέο µπαηαξίεο 1,5 Volt.  

• Όηαλ νη κπαηαξίεο εθθνξηηζηνύλ ζηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «Low BATT», αληηθαηαζηήζηε 

ηηο κπαηαξίεο.  

• ∆πλαηόηεηα εηζαγσγήο θσδηθνύ από 1 έσο θαη 8 ςεθία.  

• Απηόµαηε απελεξγνπνίεζε µεηά από 10 δεπηεξόιεπηα µε ιεηηνπξγίαο.  

• ε πεξίπησζε ιαλζαζµέλεο εηζρώξεζεο θσδηθνύ ζηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «ERROR», 

πξνζπαζήζηε μαλά µε ηνλ ζσζηό θσδηθό. 

 

1. ΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟ  

• πξώμηε ηελ πόξηα ζην θπξίσο ζώµα ηνπ ρξεµαηνθηβσηίνπ  

• Πεξηζηξέςηε ην θνµβίν - ρεηξνιαβή αξηζηεξά γηα λα θιεηδώζεη (ώζηε λα βγνπλ νη 

µπάξεο έμσ)  

 

2. ΞΔΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟ ΜΔ ΣΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΥΡΗΣΗ (User 

code)  

 
Τα χρηµαηοκιβώηια παραδίδονηαι πάνηα από ηο εργοζηάζιο µε αρχικό κωδικό «1-2-3-4»  

• Παηήζηε ην πιήθηξν « # »  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό (π.ρ. 1-2-3-4 αλ είλαη ηνπ 

εξγνζηαζίνπ)  

• Παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # », ζηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «OPEN»  

• Πεξηζηξέςηε ην θνµβίν - ρεηξνιαβή δεμηά γηα λα μεθιεηδώζεη (ώζηε λα µπνπλ νη 

µπάξεο µέζα)  

• Αλνίμηε ηελ πόξηα ηξαβώληαο από ην θνµβίν - ρεηξνιαβή  

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΤ ΥΡΗΣΗ (User code)  

 

• Παηήζηε ην πιήθηξν « # »  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό (π.ρ. 1-2-3-4 αλ είλαη ηνπ 

εξγνζηαζίνπ)  

• Παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # », ζηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «OPEN»  

• Παηήζηε ην πιήθηξν « * »  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θαηλνύξγην πξνζσπηθό ζαο θσδηθό, π.ρ. 1-4-7-2 (από 1 µέρξη 

θαη 8 ςεθία)  

• Παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # »  
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• Πιεθηξνινγήζηε πάιη ηνλ θαηλνύξγην πξνζσπηθό ζαο θσδηθό γηα επηβεβαίσζε, π.ρ. 

1-4-7-2  

• Σέινο, παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # »  

ηελ νζόλε αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Into», ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε µε επηηπρία θαη ν 

ζπλδπαζµόο πιένλ ιεηηνπξγεί µε ην λέν θσδηθό. ε πεξίπησζε ιάζνπο ν ζπλδπαζµόο 

ζα ιεηηνπξγεί µε ηνλ παιηό θσδηθό.  

 

4. ΞΔΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΠΑΠΑΡΣΟΤ (Master code)  

 

ΠΡΟΟΧΗ:  

• Χξεζηµνπνηείηε ηνλ θσδηθό απηό µόλν ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο.  

• Μελ θνηλνπνηείηε ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ θσδηθνύ.  

Τα χρηµαηοκιβώηια παραδίδονηαι πάνηα από ηο εργοζηάζιο µε αρχικό κωδικό «1-2-3-4-

5-6»  

 

• Παηήζηε ην πιήθηξν « # »  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό παζπαξηνύ (π.ρ. 1-2-3-4-5-6 αλ είλαη 

ηνπ εξγνζηαζίνπ)  

• Παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # », ζηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «OPEN»  

• Πεξηζηξέςηε ην θνµβίν - ρεηξνιαβή δεμηά γηα λα μεθιεηδώζεη (ώζηε λα µπνπλ νη 

µπάξεο µέζα)  

• Αλνίμηε ηελ πόξηα ηξαβώληαο από ην θνµβίν – ρεηξνιαβή. 

 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΤ ΠΑΠΑΡΣΟΤ (Master code)  

 

• Παηήζηε ην πιήθηξν « # »  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό παζπαξηνύ (π.ρ. 1-2-3-4-5-6 αλ είλαη 

ηνπ εξγνζηαζίνπ)  

• Παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # », ζηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «OPEN»  

• Παηήζηε ην πιήθηξν « * »  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θαηλνύξγην πξνζσπηθό ζαο θσδηθό παζπαξηνύ, π.ρ. 8-5-1-1 

(από 1 µέρξη θαη 8 ςεθία)  

• Παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # » 

• Πιεθηξνινγήζηε πάιη ηνλ θαηλνύξγην πξνζσπηθό ζαο θσδηθό παζπαξηνύ γηα 

επηβεβαίσζε, π.ρ. 8-5-1- 1  

• Σέινο, παηήζηε πάιη ην πιήθηξν « # »  

• ηελ νζόλε αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Into», ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε µε επηηπρία 

θαη ν ζπλδπαζµόο πιένλ ιεηηνπξγεί µε ην λέν θσδηθό παζπαξηνύ. ε πεξίπησζε 

ιάζνπο ν ζπλδπαζµόο ζα ιεηηνπξγεί µε ηνλ παιηό θσδηθό.  

 

5. ΞΔΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟ ΜΔ ΣΟ ΚΛΔΙ∆Ι ΑΝΑΓΚΗ  
 

ΠΡΟΟΧΗ:  

• Μελ ηνπνζεηείηε ηα θιεηδηά εληόο ηνπ ρξεµαηνθηβσηίνπ.  

• Χξεζηµνπνηείηε ην θιεηδί µόλν ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο (π.ρ. αλ νη µπαηαξίεο 

εμαζζελήζνπλ).  

• Μελ ρξεζηµνπνηείηε ην θιεηδί άζθνπα, βιάπηεηαη ν µεραληζµόο ηνπ ζπλδπαζµνύ.  

 



 

 

• Βγάιηε ην πιαζηηθό θαπάθη πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην πιεθηξνιόγην ηξαβώληαο ην πξνο 

ηα πάλσ 

• Σνπνζεηήζηε ην θιεηδί ζηελ θιεηδαξηά  

• Πηεζηέ θαη πεξηζηξέςηε ην δεμηά  

• Πεξηζηξέςηε ην θνµβίν - ρεηξνιαβή δεμηά γηα λα μεθιεηδώζεη (ώζηε λα µπνπλ νη µπάξεο 

µέζα)  

• Αλνίμηε ηελ πόξηα ηξαβώληαο από ην θνµβίν - ρεηξνιαβή  

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟΤ (RESET)  

 

ΠΡΟΟΧΗ:  

• Χξεζηµνπνηείηε ηε δηαδηθαζία απηή ζε πεξηπηώζεηο απώιεηαο ηνπ θσδηθνύ ρξεζηή 

(User code). Με ηε δηαδηθαζία απηή επαλαθέξνπµε µόλν ηνλ θσδηθό ρξεζηή.  

 

• Παηήζηε ην θόθθηλν θνπµπάθη πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό µέξνο ηεο πόξηαο θνληά ζηνλ 

µεληεζέ.  

• ηελ νζόλε αλαγξάθεηαη «CLEAR» θαη ν θσδηθόο ρξεζηή (User code), επαλέξρεηαη ζηνλ 

εξγνζηαζηαθό θσδηθό « 1 2 3 4 ».  

 

ΥΡΗΙΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ  

 

• Εάλ δελ ζέιεηε λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ζαο ζηελ νζόλε θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ, 

παηήζηε ην πιήθηξν « # » θαη µεηά ην πιήθηξν « * » (πξηλ ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ θσδηθνύ 

ζαο). Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιαµβάλεηαη θάζε θνξά πνπ δελ ζέιεηε λα 

αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ζαο.  

• ε πεξίπησζε πνπ πιεθηξνινγήζεηε θάπνην ςεθίν ιαλζαζµέλα, γηα λα ην δηαγξάςεηε, 

παηήζηε ην πιήθηξν « * ».  

     (πνηέ µε ρξεζηµνπνηείηε απηή ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ αιιαγή ησλ θσδηθώλ).  

 

ΗΜΔΙΩΝΔΣΔ ΠΑΝΣΑ Δ ΑΦΑΛΔ ΜΔΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Α ΚΩ∆ΙΚΟ 

∆ΙΔΞΑΓΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ∆ΟΚΙΜΔ ΜΔ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟΤ 

ΑΝΟΙΥΣΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΚΩ∆ΙΚΟΤ 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ Η DOMUS IDUSTRIALE SRL δε θέξεη θαµία επζύλε γηα ηηο ζπλέπεηεο µηαο 

ιαλζαζµέλεο ρξήζεο ηνπ ρξεµαηνθηβσηίνπ πνπ δε ζπµβαδίδεη µε ηηο νδεγίεο ηεο DOMUS, νύηε 

θαη ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο θσδηθνύ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε απνξίαο 

ζαο µπνξείηε πάληα λα µαο ηειεθσλήζεηε, ζα είµαζηε ζηε δηάζεζε ζαο. 

 


