
 

 

                                                                                       ΑΜΔΗ ΚΛΔΙΓΟΣΔΥΝΙΚΗ 

                                                                                   ΗΡΑΚΛΔΙΣΟΤ 86, ΥΑΛΑΝΓΡΙ 

                                                                                τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777 

                                                                                                           φαξ: 210-600 8240 

                                                                                                     web: www.keysafe.gr 

                    e-mail: info@keysafe.gr 

 
 

 

Ο∆ΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΝ∆ΤΑΜΟΤ 

ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΗΔ/0 DOMUS 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

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

• Όηαλ νη κπαηαξίεο εθθνξηηζηνύλ αλάβεη θόθθηλν ιακπάθη- αληηθαηαζηήζηε ηηο κπαηαξίεο.  

• Όηαλ νη κπαηαξίεο είλαη ηειείσο εθθνξηηζκέλεο ην ρξεκαηνθηβώηην δε ράλεη ηνλ θσδηθό. 

• Κάζε θνξά πνπ παηάκε θάπνην πιήθηξν αλάβεη θίηξηλν ιακπάθη επηβεβαηώλνληαο όηη ε 

εληνιή καο θαηαρσξήζεθε. 

• Σε πεξίπησζε πνπ πιεθηξνινγήζαηε θάπνην ςεθίν ιαλζαζκέλα γηα λα ην δηαγξάςεηε 

παηήζηε ην πιήθηξν “C”. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε απηή ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ αιιαγή 

θσδηθώλ. 

• ∆πλαηόηεηα εηζαγσγήο θσδηθνύ από 3 έσο θαη 8 ςεθία.  

• Απηόµαηε απελεξγνπνίεζε µεηά από 10 δεπηεξόιεπηα µε ιεηηνπξγίαο.  

• Σε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζρώξεζεο αλαβνζβήλεη θίηξηλν ιακπάθη θαη ηα αθνπζηηθά 

ζήκαηα καο εηδνπνηνύλ. 

• Πάλσ από 3 πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαδηθαζία μεθιεηδώκαηνο-> ην πιεθηξνιόγην κπινθάξεη 

γηα 5 ιεπηά. 

• Τν ρξεκαηνθηβώηην δηαζέηεη ηξύπεο γηα εζσηεξηθή ζηήξημε κε κπνπιόληα αζθαιείαο πνπ 

θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε κεηαθίλεζή ηνπ.  

 

ΠΡΟΟΥΗ- ΥΡΗΙΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ 

- Μελ ηνπνζεηείηε ηα θιεηδηά εληόο ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ. 

- Χξεζηκνπνηείηε ηα θιεηδηά κόλν ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

- Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην θιεηδί άζθνπα βιάπηεηαη ν κεραληζκόο ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ. 

- Σεκεηώλεηαη πάληα ζε αζθαιέο κέξνο ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό. 

- Δηεμάγεηε πάληα δνθηκέο κε ηελ πόξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ αλνηρηή κεηά από αιιαγή 

θσδηθνύ / κεηά από αληηθαηάζηαζε κπαηαξηώλ. 

 

ΠΡΩΣΗ ΥΡΗΗ 

Αλνίμηε ηελ πόξηα ηξαβώληαο από ην πόκνιν (ρσξίο λα ην γπξίζεηε – θιεηδώζεηε), ηνπνζεηήζηε ηηο 

κπαηαξίεο ζηε ζέζε ηνπο θαη αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο – πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

θσδηθνύ. 

 

 

ΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟ  

Σπξώμηε ηελ πόξηα ζην θπξίσο ζώµα ηνπ ρξεµαηνθηβσηίνπ  

Πεξηζηξέςηε ην θνµβίν - ρεηξνιαβή αξηζηεξά γηα λα θιεηδώζεη (ώζηε λα βγνπλ νη µπάξεο έμσ)  
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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»  

 

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

εξγνζηαζίνπ)  

• Παηήζηε ην πιήθηξν “E”, δύν αθνπζηηθά ζήκαηα επηβεβαηώλνπλ όηη ην 

ρξεκαηνθηβώηην είλαη αλνηρηό, αλάβεη ην πξάζηλν ιακπάθη. 

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

µπάξεο µέζα) . 

• Αλνίμηε ηελ πόξηα ηξαβώληαο από ην πόκνιν. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ- ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΤ ΥΡΗΣΗ (User code)  

 

• Παηήζηε ην θόθθηλν θνπκπάθη πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηεο πόξηαο 

θνληά ζηνλ κεληεζέ (έλα αθνπζηηθό ζήκα επηβεβαηώλεη όηη ην ρξεκαηνθηβώηην είλαη 

έηνηκν γηα αιιαγή θσδηθνύ, αλάβεη ην θίηξηλν ιακπάθη)  

• Πιεθηξνινγήζηε ηνλ λέν πξνζσπηθό ζαο θσδηθό (π.ρ. 1-2-3-4 , από 3 κέρξη 8 

ςεθία). 

• Παηήζηε ην πιήθηξν “E”, αθνπζηηθά ζήκαηα επηβεβαηώλνπλ όηη ην ρξεκαηνθηβώηην 

είλαη αλνηρηό, ζβήλεη ην θίηξηλν ιακπάθη. 

  

ΞΔΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΜΔ ΣΟ ΚΛΔΙΓΙ ΑΝΑΓΚΗ 

 

• Ξεθνιήζηε ην πιαζηηθό απηνθόιιεην κε ην ζήκα Domus πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην πόκνιν. 

• Τνπνζεηήζηε ην θιεηδί ζηελ θιεηδαξηά  

• Πεξηζηξέςηε πξνο ηα αξηζηεξά. 

• Πεξηζηξέςηε ην πόκνιν δεμηά γηα λα μεθιεηδώζεη (ώζηε λα µπνπλ νη µπάξεο µέζα)  

• Αλνίμηε ηελ πόξηα ηξαβώληαο ην πόκνιν. 

• Πεξηζηξέςηε ην θιεηδί δεμηά γηα λα θιεηδώζεη ε θιεηδαξηά. 

• Κνιιήζηε ηνν πιαζηηθό απηνθόιεην κε ην ζήκα Domus.  

 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ Η DOMUS IDUSTRIALE SRL θαη ε ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ δε θέξνπλ 

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. Σε 

πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε απνξίαο ζαο µπνξείηε πάληα λα µαο ηειεθσλήζεηε, ζα είµαζηε ζηε 

δηάζεζε ζαο. 

 


