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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ COMBI-LINE CL 
 

 

1. ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

 

 Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου  

 Γυρίστε το περιστροφικό μοχλό που βρίσκεται στο κέντρο του χρηματοκιβωτίου 

 Το χρηματοκιβώτιο έχει πλέον κλειδώσει 

 

 

2. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

 

 Πατήστε το πλήκτρο «ΟΝ» 

 Πληκτρολογήστε τον κωδικό (εργοστασιακός κωδικός 1-2-3-4-5-6) 

 Τότε ανάβει πράσινο φωτάκι (code √)  

 Γυρίστε τον μοχλό που βρίσκεται στο κέντρο του χρηματοκιβωτίου και ανοίξτε την πόρτα 

 Σε περίπτωση που ανάβει κόκκινο φωτάκι (code X) τότε έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό, πατήστε το 

πλήκτρο «ON» και εισάγετε το σωστό κωδικό 

 Σε περίπτωση πληκτρολόγησης 3 λανθασμένων κωδικών, το χρηματοκιβώτιο μπλοκάρει για 15 λεπτά και 

καθ’ όλη την διάρκεια ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι που απεικονίζει μία κλεψύδρα.  

 Όταν σβήσει το κόκκινο φωτάκι με την κλεψύδρα, τότε πατήστε το πλήκτρο «ΟΝ» και πληκτρολογήστε το 

σωστό κωδικό. 

 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ                                           

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΤΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΜΕΣΑ). 

 

 Πατήστε το κωδικό ξεκλειδώματος (εργοστασιακός κωδικός 1-2-3-4-5-6) 

 Όταν ανάψει το πράσινο φωτάκι (code √) σε χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων πατήστε το πλήκτρο 

(enter) και κρατήστε το πατημένο 

 Περιμένετε να σβήσει το πράσινο φωτάκι (code √)  

 Στην συνέχεια θα ανάψει ένα πορτοκαλί λαμπάκι (Prog) 

 Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό, π.χ. 1-4-7-2-5-5 (6 ψηφία) και πατήστε το 

πλήκτρο (enter) 

 Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο προσωπικό σας κωδικό και πατήστε (enter) 

 Σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο φωτάκι (code √) τότε το χρηματοκιβώτιο λειτουργεί πλέον με τον νέο 

σας προσωπικό κωδικό 

 Σε περίπτωση που ανάψει το κόκκινο φωτάκι (code X) τότε το χρηματοκιβώτιο λειτουργεί ακόμα με τον 

παλιό κωδικό και επαναλαμβάνεται την διαδικασία από την αρχή 

 

http://www.keysafe.gr/
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4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

 Σε περίπτωση που ανάψει πορτοκαλί φωτάκι με το σήμα της μπαταρίες, τότε οι μπαταρίες χρειάζονται 

αλλαγή 

 Το πράσινο φωτάκι στο κέντρο του πληκτρολογίου ανάβει κάθε φορά που πληκτρολογούμε κάτι για να μας 

δείξει ότι το πληκτρολόγιο λειτουργεί 

 Όταν το χρηματοκιβώτιο δεχτεί τον σωστό κωδικό ανοίγματος τότε ανάβει το πράσινο φωτάκι στο κέντρο 

του πληκτρολογίου για να μας δείξει ότι ο κωδικός έγινε δεκτός και τότε μπορούμε να γυρίσουμε τον 

μοχλό και να ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο 

 Πράσινο φωτάκι (code √) εισαγωγή κωδικού σωστή 

 Κόκκινο φωτάκι (code X) λανθασμένη εισαγωγή κωδικού 

 Κόκκινο φωτάκι που αναβοσβήνει με το σήμα της κλεψύδρας, φραγή χειρισμού για 15 λεπτά περίπου  

 Πορτοκαλί λαμπάκι (Prog) προγραμματισμού νέου κωδικού 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Η BURG WACHTER και η ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ δε φέρουν καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας 

λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες μας, ούτε και σε περίπτωση απώλειας 

του προσωπικού σας κωδικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σας μπορείτε πάντα να μας τηλεφωνήσετε, θα 

είμαστε στην διάθεσή σας.  
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