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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ POINTSAFE 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Τροφοδοσία με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt.  

 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C˚ με +70 C˚ 

 Υγρασία λειτουργία: 20% με 95% rH – non-condensed / non-condensing.  

 Αν δεν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.  

 Όταν οι μπαταρίες εκφορτιστούν στην οθόνη αναγράφεται «Low BATT», αντικαταστήστε τις όλες και 

φροντίστε να πετάξετε τις παλιές με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.  

 Σε περίπτωση λανθασμένης εισχώρησης κωδικού στην οθόνη αναγράφεται «ERROR» 

 Στην τρίτη λανθασμένη προσπάθεια το πληκτρολόγιο μπλοκάρει για πέντε (5) λεπτά. Μετά τα 5 

λεπτά, ξεκλειδώνει με το σωστό κωδικό. 

 Αν πληκτρολογηθεί λανθασμένα ένα ψηφίο, αυτό σβήνει πατώντας το πλήκτρο «Close». 

 Προφέρει το επίπεδο ασφαλείας για το οποίο έχει κατασκευαστεί μόνο αν στερεωθεί (βιδωθεί) σε ένα 

συμπαγές μέρος ώστε να γίνει αδύνατη η μετακίνηση του, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες 

τρύπες (στην πλάτη ή και στο πάτο). 

  

                        

1.  ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 

 

 Βγάλτε το καπάκι που βρίσκεται δίπλα από το πληκτρολόγιο τραβώντας το προς τα δεξιά και βάλτε το 

κλειδί στην κλειδαριά. Περιστρέψτε το κλειδί δεξιά μέχρι να σταματήσει για να ξεκλειδώσει το 

χρηματοκιβώτιο (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα), η πόρτα ανοίγει. Για να βγάλετε το κλειδί, 

περιστρέψτε το αριστερά για ναξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο (ώστε να βγουν οι μπάρες έξω) και 

βγάλτε το (το κλειδί βγαίνει μόνο όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο). Βάλτε τις μπαταρίες και 

μετά το καπάκι στη θέση τους.  

 

 

2.  ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (User code) 

Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με αρχικό κωδικό «1-6-8» 

 Πατήστε «Enter» 

 Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-6-8 αν είναι ο εργοστασιακός) 

 Πατήστε πάλι «Enter» 

 Στην οθόνη αναγράφεται «Ope» και ξεκλειδώνει. 

 

 

3.  ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

 Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του του χρηματοκιβωτίου και πατήστε «Close»  

http://www.keysafe.gr/
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο συνδυασμός μπλοκάρει από κάποιο φραγμό ή εμπόδιο που δεν αφήνει 

τις μπάρες να βγουν και στην οθόνη αναγράφει «Block», τότε για να ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο 

ξεκλειδώστε το με τον κωδικό χρήστη και μετά δοκιμάστε ξανά. 

 

 

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (User code) 

 

 Όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται με την πόρτα ανοιχτή και το χρηματοκιβώτιο ξεκλείδωτο 

(μπάρες μέσα).  

 Πατήστε «Enter», στην οθόνη αναγράφεται «Codeu», πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας 

κωδικό, π.χ. 1-4-7-2 (από 1 ως 6 ψηφία) 

 Πατήστε πάλι «Enter», στην οθόνη αναγράφεται η λέξη «Ope», η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

και ο συνδυασμός λειτουργεί με το νέο κωδικό. 

 

5.  ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ (Master Code) 

Παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με κωδικό «1-2-3-4-5-6-7-8» 

 

 Πατήστε «Enter». 

 Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. 1-2-3-4-5-6-7-8). 

 Πατήστε πάλι «Enter», στην οθόνη αναγράφεται «Pass 1» και ξεκινά η μέτρηση έως το 10, μετά από 

10 δευτερόλεπτα στην οθόνη θα αναγραφεί για λίγο ο κωδικός χρήστη (User code) και το 

χρηματοκιβώτιο θα ξεκλειδώσει. 

Προσοχή: Κάθε φορά που ανοίγετε το χρηματοκιβώτιο με τον κωδικό πασπαρτού, πρέπει να 

προγραμματίζεται ξανά ο κωδικός χρήστη (δείτε τη διαδικασία αλλαγής κωδικού χρήστη). 

 

6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ (Master code) 

 

Όλες οι διεργασίες πρέπει να γίνονται με την πόρτα ανοιχτή και το χρηματοκιβώτιο κλειδωμένο (μπάρες 

έξω).  

 Πατήστε «Enter». 

 Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. 1-2-3-4-5-6-7-8). 

 Πατήστε «Enter», στην οθόνη αναγράφεται «Pass 1» και ξεκινά η μέτρηση έως το 10 

 Πατήστε αμέσως πάλι το «Enter», πριν ολοκληρωθεί η μέτρηση. 

 Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού, π.χ. 8-5-1-8-5-1-8-5 (8 ψηφία 

αναγκαστικά). 

 Πατήστε «Enter» και πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού για 

επιβεβαίωση. 

 Τέλος, πατήστε πάλι «Enter», στην οθόνη αναγράφεται «good», η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 
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7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Όλες οι διεργασίες πρέπει να γίνονται με την πόρτα ανοιχτή και το χρηματοκιβώτιο κλειδωμένο (μπάρες 

έξω). 

 Πατήστε «Set», οι ώρες αναβοσβήνουν. 

 Πατήστε «Η/Μ», για να επιλέξτε τις ώρες. 

 Πατήστε πάλι «Set», τα λεπτά αναβοσβήνουν. 

 Πατήστε «Η/Μ», για να επιλέξετε τα λεπτά. 

 Τέλος, πατήστε πάλι το πλήκτρο «Set». 

 

8.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

 

 Κρατήστε τους κωδικούς σας και τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος εκτός χρηματοκιβωτίου. 

 Μην χρησιμοποιείται προσωπικά στοιχεία για κωδικό (π.χ. ημερομηνία γέννησης). 

 Αλλάξτε και τους δύο κωδικούς (χρήστη και πασπαρτού) από την εργοστασιακή ρύθμιση με νέους 

προσωπικούς σας. 

 Χρησιμοποιείτε το κλειδί μόνο σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. αν οι μπαταρίες εξασθενήσουν) και ποτέ 

άσκοπα (βλάπτεται ο μηχανισμός του συνδυασμού). 

 Χρησιμοποιείτε τον κωδικό πασπαρτού μόνο σε περίπτωση ανάγκης. 

 Μην κοινοποιείτε την ύπαρξη του κωδικού πασπαρτού. 

 Διεξάγετε πάντα δοκιμές με την πόρτα ανοιχτή μετά από κάθε αλλαγή κωδικού. 

 

9.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (normal-hotel version) 

 

- Για να αλλάξετε το χρηματοκιβώτιο από normal σε hotel mode: 

Όλες οι διεργασίες πρέπει να γίνονται με την πόρτα ανοιχτή και το χρηματοκιβώτιο κλειδωμένο (μπάρες 

έξω). 

 Πατήστε «Enter». 

 Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. 1-2-3-4-5-6-7-8). 

 Πατήστε «Enter», στην οθόνη αναγράφεται «Pass 1» και ξεκινά η μέτρηση έως το 10 

 Πατήστε αμέσως πάλι το «Enter», πριν ολοκληρωθεί η μέτρηση. 

 Πληκτρολογήστε 1-6-8-0-5. 

 Πατήστε πάλι «Enter», στην οθόνη αναγράφεται «Set_5», η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και 

ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί σε hotel mode. 

 Τώρα σε περίπτωση που περάσουν 5 λεπτά από την στιγμή που ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο, στην 

οθόνη αναγράφεται η ώρα (π.χ. 12-45-53), τότε για να κλειδώσει πατήστε «Enter», πληκτρολογήστε 

τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-6-8), πατήστε πάλι «Enter» και τέλος «Close». 

- Για να αλλάξετε το χρηματοκιβώτιο από hotel mode σε normal mode: 
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Κάντε την ίδια διαδικασία με παραπάνω με τη διαφορά ότι θα πληκτρολογήσετε 1-6-8-0-0, στο 

αντίστοιχο σημείο. Στην οθόνη αναγράφεται «Set_00», η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο 

συνδυασμός πλέον λειτουργεί σε normal mode. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που 

δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της, ούτε και σε περίπτωση απώλειας των κωδικών σας ή των κλειδιών. Οι 

οδηγίες χρήσης και τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Σε 

περίπτωση οποιαδήποτε απορίας σας μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα είμαστε στη 

διάθεση σας.  
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