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Ο∆ΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΝ∆ΤΑΜΟΤ 

ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ CAMANO 
 

 

 

ΚΛΔΙ∆ΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟ  

- πξώμηε ηελ πόξηα ζην θπξίσο ζώκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ. 

- Πεξηζηξέςηε ηε ρεηξνιαβή γηα λα θιεηδώζεη (δειαδή λα βγνπλ νη κπάξεο έμσ). 

- Κιεηδώζηε θαη κε ην θιεηδί. 

- ΠΡΟΟΥΖ: Σν θιεηδί βγαίλεη κόλν όηαλ ην ρξεκαηνθηβώηην είλαη θιεηδσκέλν. 

 

 

ΞΔΚΛΔΙΓΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟ 

Σα ρξεκαηνθηβώηην παξαδίδνληαη πάληα κε ηνλ εξγνζηαζηαθό θσδηθό «1-2-3-4-5-6» 

- Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθό ζαο ( π.ρ. 1-2-3-4-5-6), έλα κηθξό αθνπζηηθό ζήκα θαη 

αλαιακπέο ζην θόθθηλν ιακπάθη επηβεβαηώλνπλ ην ζσζηό θσδηθό. 

- Ξεθιεηδώλνπκε θαη κε ην θιεηδί. 

- Πεξηζηξέθνπκε ηε ρεηξνιαβή ώζηε λα μεθιεηδώζνπκε ην ρξεκαηνθηβώηην (δειαδή λα 

κπνπλ νη κπάξεο κέζα). 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΓΙΚΟΤ 

 

ΠΡΟΟΥΖ: ΟΛΔ ΟΗ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΗΥΣΖ ΚΑΗ 

ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟ ΚΛΔΗΓΧΜΔΝΟ (ΜΠΑΡΔ ΔΞΧ). 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΒΑΕΔΣΔ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΑ ΔΞΗ ΦΖΦΗΑ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΟ. 

 

- Πιεθηξνινγήζηε ηνλ κόληκν θσδηθό αιιαγήο ζπλδπαζκνύ 0-0-0-0-0-0. 

- Πιεθηξνινγήζηε ηνλ παιηό θσδηθό, πρ. 1-2-3-4-5-6 αλ είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

- Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θαηλνύξγην πξνζσπηθό ζαο θσδηθό. 

- Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θαηλνύξγην πξνζσπηθό ζαο θσδηθό γηα επηβεβαίσζε. 

 

Ο ζπλδπαζκόο πιένλ ιεηηνπξγεί κε ην λέν θσδηθό. ε πεξίπησζε ιάζνπο ν ζπλδπαζκόο ζα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ παιηό θσδηθό. 

 

ΖΜΔΗΧΝΔΣΔ ΠΑΝΣΑ Δ ΑΦΑΛΔ ΜΔΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Α ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΗΔΞΑΓΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ΓΟΚΗΜΔ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΡΣΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΖ 

ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ 

http://www.keysafe.gr/
http://www.keysafe.gr/
mailto:info@keysafe.gr
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ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

- Σξνθνδνζία κε κία αιθαιηθή κπαηαξία 9Volt. 

- Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο 6 ςεθίσλ αλαγθαζηηθά. 

- Απηόκαηε απελεξγνπνίεζε κεηά από 3 δεπηεξόιεπηα κε ιεηηνπξγίαο. 

- Πάλσ από 2 ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαδηθαζία μεθιεηδώκαηνο (ιάζνο θσδηθόο) 

ην πιεθηξνιόγην κπινθάξεη γηα 5 ιεπηά (ρξνλνθαζπζηέξεζε). 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

Όηαλ ε κπαηαξία είλαη ηειείσο εθθνξηηζκέλε, ην ρξεκαηνθηβώηην δε ράλεη ηε κλήκε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζαο θσδηθνύ. Όηαλ ζηνλ ζπλδπαζκό αθνπζηή έλα καθξόζπξην ερεηηθό ζήκα ζαο 

πιεξνθνξεί όηη ε κπαηαξία είλαη εθθνξηηζκέλε. 

Σόηε ηξαβήμηε ην καύξν θαπάθη ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ αθνύ 

αθαηξέζεηε έλα καύξν βηδάθη αζθαιείαο, αληηθαηαζηήζηε ηελ κπαηαξία θαη ηνπνζεηήζηε ην θαπάθη 

πάιη ζηε ζέζε ηνπ. 

 

 

ΖΜΔΗΩΖ Ζ εηαηξεία CA. MA.NO. θαη ε ΑΜΔΖ ΚΛΔΗΓΟΣΔΥΝΗΚΖ δε θέξεη θαµία επζύλε 

γηα ηηο ζπλέπεηεο µηαο ιαλζαζµέλεο ρξήζεο ηνπ ρξεµαηνθηβσηίνπ πνπ δε ζπµβαδίδεη µε ηηο νδεγίεο 

ηεο, νύηε θαη ζε πεξίπησζε απώιεηαο ησλ θσδηθώλ ζαο ή ησλ θιεηδηώλ. Οη νδεγίεο ρξήζεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεµαηνθηβσηίνπ µπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρσξίο εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε απνξίαο ζαο µπνξείηε πάληα λα επηθνηλσλήζεηε µαδί µαο, ζα είµαζηε ζηε δηάζεζε 

ζαο.  
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