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ΟΓΗΓΙΔΣ ΦΡΗΣΗΣ ΦΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ YSG250-DB1 

GUEST MEDIUM 
 

 

 
 

 

A) ΑΛΛΑΓΗ MASTER ΚΩΓΙΚΟΥ (εξγνζηαζηαθόο master θσδηθόο 8888) 

 

1) Με ηελ πόξηα αλνηρηή παηάκε ην πιήθηξν θόθθηλνπ ρξώκαηνο πνπ βξίζθεηαη 

ζην πίζσ κέξνο ηεο πόξηαο. Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε SET CODE. 

2) Παηάκε ην πιήθηξν θιεηδάθη. Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε  έλδεημε OLD CODE. 

3) Βάδνπκε ηνλ παιηό θσδηθό πρ 8888 θαη παηάκε θιεηδάθη. Σηελ νζόλε 

εκθαλίδεηαη ε έλδεημε SET. 

4) Βάδνπκε ην λέν θσδηθό (3-8 ςεθία) παηάκε ην πιήθηξν θιεηδάθη. Σηελ νζόλε 

εκθαλίδεηαη ε έλδεημε RE INPUT. 

5) Ξαλαβάδνπκε ην λέν θσδηθό γηα επηβεβαίσζε. Έλαο ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο 

επηβεβαηώλεη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Β) Τοποθέτηση απλού κωδικού χπήστη (3-8 ψηυία) 

1) Με ηελ πόξηα αλνηρηή παηάκε ην πιήθηξν θόθθηλνπ ρξώκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην 

πίζσ κέξνο ηεο πόξηαο. Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε SET CODE. 

2) Τνπνζεηνύκε ηνλ θσδηθό ρξήζηε θαη παηάκε ην πιήθηξν θιεηδάθη. . Έλαο 

ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο επηβεβαηώλεη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 

 

 

Παηάκε ηνλ θσδηθό αλνίγκαηνο θαη κεηά παηάκε ην θιεηδάθη. Σηελ νζόλε 

εκθαλίδεηαη ε έλδεημε OPEN. Πηέδνπκε ηνλ κνριό αλνίγκαηνο πξνο ηα δεμηά κέρξη 

λα αλνίμεη ην ρξεκαηνθηβώηην. 

 

Γηα ην θιείζηκν ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ αξθεί λα θιείζνπκε ηελ πόξηα θαη 

επαλαθέξνπκε ηνλ κνριό αλνίγκαηνο ζε θάζεηε ζέζε, ην ρξεκαηνθηβώηην θιεηδώλεη 

απηόκαηα. 

 

 Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ιάζνο θσδηθνύ πάλσ από 4 θνξέο ην 

ρξεκαηνθηβώηην ζα θιεηδώζεη γηα 3 ιεπηά. 

 Σε πεξίπησζε αλάγθεο ην ρξεκαηνθηβώηην κπνξεί λα αλνίμεη κε ην κεραληθό 

θιεηδί ην νπνίν εκπεξηέρεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Η θιεηδαξηά βξίζθεηαη 

αθαηξώληαο ην πιαζηηθό θαπάθη κε ηελ έλδεημε YALE. 

 Τν ρξεκαηνθηβώηην ιεηηνπξγεί κε 4 κπαηαξίεο ΑΑΑ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ 

εηδηθή ζέζε αθαηξώληαο ην πιαζηηθό θαπάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην 

πιεθηξνιόγην. 
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