
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ PROMET 
 
Ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κλειδοθήκης. Συνιστούμε να διαβάσετε τις οδηγίες πριν 
την εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε, για να αποφευχθεί η λανθασμένη χρήση της που θα 
ακυρώσει την εγγύηση. 
 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

 

1. Πληκτρολόγιο 

2. Πράσινο λαμπάκι 

3. Κόκκινο λαμπάκι 

4. Περιστρεφόμενο πόμολο 

5. Καπάκι για άνοιγμα ανάγκης  

6. Εφεδρική Τροφοδοσία         

   

 

 

 
 
Β. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

B.1. ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 

• Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι για άνοιγμα ανάγκης (βλ. σημείο 6 στο διάγραμμα 

πρόσοψης), πιέζοντας προς τα μέσα την αριστερή του πλευρά. 

• Εισάγετε το κλειδί ανάγκης στην κλειδαριά και στρέψτε το πρός τα αριστερά (αντίθετα 

απο την φορά των δεικτών του ρολογιού). 

• Στέψτε το πόμολο της κλειδοθήκης δεξιόστροφα για να την ανοίξετε. 

• Μόλις ανοίξετε την πόρτα, ανοίξτε την θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας 

για να τοποθετήσετε την μπαταρία 9V αν δεν βρίσκεται τοποθετημένη, λαμβάνοντας 

υπόψη την πολικότητά τους. 

• Τώρα η κλειδοθήκη είναι έτοιμη για χρήση. 

 

B.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Ο αρχικός (εργοστασιακός) κωδικός ανοίγματος είναι ο «1-2-3-4». Πατάμε το «ΟΝ» τον κωδικό 

και μετά πατήστε το πλήκτρο «ENTER». 

Συνίσταται για την δική σας ασφάλεια να αλλάξετε αμέσως τον εργοστασιακό κωδικό με τον 

προσωπικό σας ως ακολούθως: 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΝΕΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΩΔΙΚΟY ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ  

• Πατήστε το μπουτόν αλλαγής, που βρίσκεται στην  
αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους της 
πόρτας. Θα ακούσετε ένα μπιπ. 

• Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 4 έως 8 
ψηφία. 

• Πατήστε το πλήκτρο «ENTER». 

• Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή και τους 
πύρους έξω τον καινούργιο σας κωδικό. Πατάμε 
το «ΟΝ» το νέο κωδικό και μετά το πλήκτρο 
«ENTER». 

 

 

 

6 

5 

4 

3 2 

Μπουτόν Αλλαγής 

1 



 
Β.3. ΑΝΟΙΓΜΑ  

• Πατήστε το πλήκτρο  «ΟΝ». 

• Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας. 

• Πατήστε το πλήκτρο  «ENTER». Το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει. 

• Γυρίστε το πόμολο προς το δεξιά και ανοίξτε την κλειδοθήκη. 
 

Σε περίπτωση τριών λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαθυστέρηση 
ασφαλείας πέντε λεπτών (5’). Το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει τρεις φορές.  
 
Β.4.  ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
Κλείστε την πόρτα της κλειδοθήκης και γυρίστε το πόμολο προς τα αριστερά. Ελέγξτε ότι η 
κλειδοθήκη είναι κλειδωμένη.  
 
ΑΝΟΙΓΜΑ  ΑΝΑΓΚΗΣ 
Η κλειδοθήκη διατίθεται με κλειδί ανοίγματος ανάγκης (emergency key). Αν ξεχάσετε τον 
προσωπικό σας κωδικό, αφαιρέστε πλαστικό καπάκι για άνοιγμα ανάγκης (βλ. σημείο 6 στο 
διάγραμμα πρόσοψης, πιέζοντας προς τα μέσα την αριστερή του πλευρά.  

• Εισαγάγετε το κλειδί ανάγκης στην κλειδαριά και στρέψτε το προς τα αριστερά (αντίθετα 

από την φορά των δεικτών του ρολογιού . 

• Στέψτε το πόμολο της κλειδοθήκης δεξιόστροφα για να την ανοίξετε. 

• Με την πόρτα ανοικτή, με την γνωστή διαδικασία (βλ. Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

ΝΕΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ) τοποθετήστε τον η τους νέους σας κωδικούς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ποτέ μην αφήσετε τα κλειδιά ανοίγματος ανάγκης μέσα στην κλειδοθήκη. 

 

Γ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κλειδοθήκη, η ηλεκτρονική κλειδαριά σας ενημερώνει για 

την κατάσταση της μπαταρίας. Μόλις η τάση της μπαταρίας εξασθενήσει, το κόκκινο λαμπάκι 

στη μέση του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσει τρεις φορές. Τώρα πρέπει να την 

αντικαταστήσετε με καινούργια μπαταρία (9, τύπος 6LF22). Ανοίξτε την εσωτερική θήκη που 

βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας ώστε να αντικαταστήσετε την παλιά μπαταρία. Θα πρέπει 

να ξαναπρογραμματίσετε τον η τους κωδικούς ανοίγματος προτού κλείσετε την πόρτα της 

κλειδοθήκης. 
 

 

 

 

 

 

 

                                      

 


