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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MHXANIKOΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ CAMANO 

 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ      ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

 
ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

 

1. ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

α)  Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου. 

β)  Περιστρέψτε τη χειρολαβή για να κλειδώσει (δηλαδή να βγουν οι μπάρες έξω). 

γ)  Περιστρέψτε το κομβίο του συνδυασμού τουλάχιστον τέσσερις φορές αριστερά και δεξιά,  

     ώστε να «χαλάσει» ο κωδικός. 

δ)  Κλειδώστε και με το κλειδί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το κλειδί βγαίνει μόνο όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο. 

 

 

2. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ MONO ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ) 

 

Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με αρχικό κωδικό τον αριθμό «50» Εάν ο 

κωδικός μας αποτελείται από ένα μόνο αριθμό (π.χ. ο εργοστασιακός κωδικός «50») ακολουθούμε μόνο τα 

βήματα 2α, 2δ, 2ε, 2στ.   

 

α)  Ξεκινώντας από οποιοδήποτε αριθμό, περιστρέφουμε το κομβίο τέσσερις (4) στροφές 

     αριστερά, ώστε ο πρώτος αριθμός του κωδικού (π.χ. 50) να περάσει τρεις (3) φορές από τη 

     γραμμή και την τέταρτη να σταματήσει ακριβώς στον αριθμό (π.χ. 50).  

β)  Περιστρέφουμε το κομβίο τρεις (3) στροφές δεξιά, ώστε ο δεύτερος αριθμός του κωδικού 

     (π.χ. 60) να περάσει δύο (2) φορές από τη γραμμή και την τρίτη να σταματήσει ακριβώς 

     στον αριθμό (π.χ. 60). 

γ)  Περιστρέφουμε το κομβίο δύο (2) στροφές αριστερά, ώστε ο τρίτος αριθμός του κωδικού 
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  (π.χ. 70) να περάσει μία φορά από τη γραμμή και τη δεύτερη να σταματήσει ακριβώς στον 

     αριθμό (π.χ. 70). 

δ)  Περιστρέφουμε αργά το κομβίο δεξιά μέχρι να σταματήσει (μπλοκάρει). 

ε)  Ξεκλειδώνουμε και με το κλειδί. 

στ) Περιστρέφουμε τη χειρολαβή, ώστε να ξεκλειδώσουμε το χρηματοκιβώτιο (δηλαδή να 

      μπουν οι μπάρες μέσα). 

 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 

 

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

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΕΞΩ). 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΣΗΜΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ) 

 

α)  Βάλτε τον παλιό κωδικό (αν είναι η πρώτη φορά ισχύει του εργοστασίου: 50), ακολουθώντας   

     τα βήματα 2α,2β,2γ (αν ο παλιός κωδικός αποτελείται από ένα μόνο αριθμό όπως ο 

     εργοστασιακός ακολουθούμε μόνο το βήμα 2α). 

β)  Βάλτε το ειδικό κλειδί αλλαγής κωδικού στο άνοιγμα που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος της    

     πόρτας, όσο πάει πιο βαθιά. Αν το κλειδί δε μπαίνει εύκολα, δεν έχει μπει σωστά ο  

     κωδικός, οπότε τον ξαναβάζουμε προσεκτικά από την αρχή. 

γ)  Περιστρέφουμε το ειδικό κλειδί 90 μοίρες προς τη φορά κινήσεως των δεικτών του ρολογιού.   

     Αν το κλειδί δεν περιστρέφεται, δεν το έχετε βάλει σωστά. 

δ)  Προσεκτικά βάλτε ακριβώς τον καινούργιο κωδικό που θέλετε (ακολουθώντας τα βήματα   

     2α,2β,2γ αν θέλετε να αποτελείται από τρεις αριθμούς ή το βήμα 2α αν θέλετε να  

     αποτελείται από έναν αριθμό). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πρέπει να βάζετε αναγκαστικά έναν ή τρεις  αριθμούς στον κωδικό και ποτέ δύο.  Μη βάζετε 

ποτέ στον τρίτο αριθμό του κωδικού κάποιον αριθμό από το 0 ως το 20. 

 

ε)  Περιστρέψτε το ειδικό κλειδί αλλαγής κωδικού στην αρχική του θέση και βγάλτε το. Ο   

     συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο κωδικό.   

 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ  

ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η CA.MA.NO.snc και η «ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ» δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας 

λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της CA.MA.NO., ούτε και 

σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού σας κωδικού. Σε περίπτωση οποιαδήποτε απορίας σας μπορείτε 

να επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 
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