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 Οδηγίες χρήσεως Χρηματοκιβωτίου ΜΤ 24 & 26 ΝΕ 
 

Γενικά 

Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για «enter», 

που το πατάμε μετά από κάθε μας εντολή. 

Τα πλήκτρα «1, 2» εκτός από αριθμητικά λειτουργούν και ως βελάκια κίνησης για τις επιλογές μας 

μέσα στα menu. 

Το πλήκτρο «Function» λειτουργεί για την εισαγωγή μας στα menu όπως επίσης και για τη διαγραφή 

του τελευταίου πλήκτρου που πατήσαμε (Clear) ή για την έξοδο από κάθε menu (back). 

 

1. Άνοιγμα / κλείσιμο χρηματοκιβωτίου 

 Πιέστε «on». 

 Εισάγεται κωδικό (εργοστασιακός κωδικός 1, 2 ,3 ,4, 5, 6). 

 Το χρηματοκιβώτιο είναι ανοικτό, (στρέψατε το χερούλι προς τα δεξιά). 

 Κλείσιμο χρηματοκιβωτίου, περιστρέψτε το χερούλι προς τα αριστερά, το χρηματοκιβώτιο τώρα 
έχει κλειδώσει. 

 

2. Αλλαγή Γλώσσας (ο κωδικός υποστηρίζει 17 γλώσσες, όχι ελληνικά) 

 Πιέστε «on». 

 Πιέστε «function». 

 Επιλογή menu με τους αριθμούς « 1, 2 » η οποίοι λειτουργούν έως βελάκια επιλογής. Επιλέξατε 

στην οθόνη σας την λέξη «language». 

 Πιέστε «enter». 

 Επιλέξτε γλώσσα και πιέστε «enter». 

 Πιέστε για έξοδο από το menu «function». 

 

3. Αλλαγή Κωδικού administrator 

 Πιέστε «on». 

 Πιέστε «function». 

 Επιλέξτε «code change». 

 Πιέστε «enter». 

 Επιλέξτε «administrator». 

 Πιέστε «enter». 

 Αν είναι η πρώτη σας φορά εισάγεται τον εργοστασιακό κωδικό «1.2.3.4.5.6.» ή τον παλαιό σας 

κωδικό. 

 Πιέστε «enter». 

 Εισάγετε νέο κωδικό και πιέστε «enter». 

 Επαναλάβατε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό. 

 Πιέστε «enter». 
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4. Αλλαγή Ώρας /Ημερομηνίας (μόνο για το επίπεδο του administrator) 

 Πιέστε «οn». 

 Πιέστε «function». 

 Επιλέξτε «set time». 

 Πιέστε «enter». 

 Επιλέξτε «time entry» για αλλαγή ώρας η «day entry» για αλλαγή ημερομηνίας. 

 Πιέστε «enter». 

 Εισάγεται τον κωδικό του administrator και ρυθμίστε την ώρα ή την ημερομηνία 

 Πιέστε «enter». 

 Για έξοδο από το menu πιέστε «function». 

 

5. Δημιουργία κωδικών για χρήστες, έως 5 χρήστες (μόνο για το επίπεδο του administrator) 

 Πιέστε «on» 

 Πιέστε «function» 

 Επιλέξτε «user» 

 Πιέστε «enter» 

 Επιλέξτε «create user» 

 Πιέστε «enter» 

 Εισάγετε τον κωδικό του administrator 

 Στην οθόνη εμφανίζεται ο αύξων αριθμός του χρήστη, π.χ. 00001,με το πλήκτρο «Function» 

σβήστε τα νούμερα αυτά. Εισάγετε τώρα το όνομα του χρήστη, επιλέγοντας τα γράμματα από 

τα νούμερα (όπως στα κινητά τηλέφωνα) 

 Επιλέξτε το επίπεδο ασφαλείας «level» του συγκεκριμένου χρήστη. Μπορείτε να επιλέξετε 

από «level 0», που σημαίνει ότι ο χρήστης υπάρχει αλλά δεν είναι εν ενέργεια ο κωδικός του ή 

«level 1» για ένα κανονικό χρήστη ,ή «level 1/2» που για το άνοιγμα του κωδικού απαιτούνται 

δυο κωδικοί (τεχνική 4 μάτια), ή «level 1/3» που για το άνοιγμα του κωδικού απαιτούνται 

τρεις κωδικοί (τεχνική 6 μάτια), ή τέλος «level Admin», ο οποίος έχει πρόσβαση σε όλες της 

λειτουργίες. 

 Εισάγεται το κωδικό χρήστη και πιέστε «enter» 

 Ξαναπατήστε «enter» για δεύτερη φορά, ο χρήστης κατοχυρώθηκε με επιτυχία 

 

6. Σβήσιμο Χρήστη(μόνο για το επίπεδο του administrator) 

 Πιέστε «on» 

 Πιέστε «function» 

 Επιλέξατε «user» 

 Πιέστε «enter» 

 Επιλέξτε «user delete» 
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 Εισάγετε τον κωδικό του administrator 

 Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να σβήσετε 

 Πιέστε «enter» 

 

7. Κατάλογος χρηστών (μόνο για το επίπεδο του administrator) 

 Από το menu αυτό βλέπουμε τα ονόματα και το level όλων των χρηστών που είναι 

προγραμματισμένοι στον κωδικό. Προσοχή σε κανέναν από αυτόν δεν βλέπουμε τον 
προσωπικό του κωδικό. 

 Πιέστε «on» 

 Πιέστε «function» 

 Επιλέξατε «user» 

 Πιέστε «enter» 

 Επιλέξατε «display» 

 Πιέστε «enter» 

 Εισάγετε τον κωδικό του administrator 

 Με τα πλήκτρα «1, 2» βλέπετε όλους τους χρήστες 

 Για έξοδο από το menu πιέστε «function» 

 

8. Πληροφορίες προσβάσεων / access control (μόνο για το επίπεδο του administrator) 

 Από το menu αυτό βλέπουμε το όνομα του κάθε χρήστη, την ακριβή ώρα και ημερομηνία,   
που άνοιξε το χρηματοκιβώτιο / θύρα. 

 Πιέστε «on» 

 Πιέστε «function» 

 Επιλέξατε «process» 

 Πιέστε «enter» 

 Εισάγετε τον κωδικό του administrator 

 Με τα πλήκτρα «1, 2» βλέπετε τα ονόματα των χρηστών, την ώρα και την ημερομηνία 

ανοίγματος / εισόδου. 

 Για έξοδο από το menu πιέστε «function» 

 

9. Μοντέλο κλειδαριάς 

 Πιέστε «on» 

 Πιέστε «function» 

 Επιλέξατε «Info» 

 Πιέστε «enter» 

 Στην οθόνη αναγράφεται το μοντέλο του λογισμικού του συνδυασμού σας. 
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