
                                          Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟ  &  ΚΛΕΙ∆Ι 
 

                                      AR  -  FE 
 

 
 
 
1. ΚΑΝΕ  4  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΜΑΤΑ              

ΜΟΛΙΣ  ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ  ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΥ  ΓΙΑ      
ΤΕΤΑΡΤΗ  ΦΟΡΑ . 

 
2. ΚΑΝΕ  3  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ  ΠΕΡΙΣΤΟΦΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ∆ΕΞΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΜΑΤΑ  ΜΟΛΙΣ  

ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΗΝ  ΓΡΑΜΜΗ  ΤΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ  ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΥ  ΓΙΑ  
ΤΡΙΤΗ  ΦΟΡΑ . 

 
3. ΚΑΝΕ  2  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΜΑΤΑ  

ΜΟΛΙΣ  ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΤΟ  ΤΡΙΤΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ  ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΥ  ΓΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗ  ΦΟΡΑ . 

 
4. ΚΑΝΕ  ΜΙΑ  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ∆ΕΞΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΜΑΤΑ  ΑΚΡΙΒΩΣ  ΣΤΗ  

ΓΡΑΜΜΗ  ΜΟΛΙΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΤΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ  ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ . 

 
5. ΧΩΡΙΣ  ΝΑ  ΚΟΥΝΗΣΕΙΣ  ΤΟΝ  ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟ , ΓΥΡΝΑ  ΤΟ  ΚΛΕΙ∆Ι  ΠΡΟΣ  ΤΑ  

∆ΕΞΙΑ  ΝΑ  ΑΝΟΙΞΕΙ  Η  ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ . 
 
6. ΤΡΑΒΑ  ΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ  ΝΑ  ΑΝΟΙΞΕΙ . 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Σε  περίπτωση  λάθους  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  ανοίγµατος  του  
κλειδαρίθµου , η   όλη  διαδικασία  πρέπει  να  ξεκινήσει  από  την  αρχή . 



ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟ  &  ΚΛΕΙ∆Ι 
 

                                      AR  -  FE 
 

 
 
 

1. Kανε 4 ολοκληρες περιστροφες προς τα αριστερα και σταµατα µολις φτασει στη  
γραµµη το πρωτο νουµερο του συνδιασµου για τεταρτη φορα. 

 
2. κανε 3 ολοκληρες περιστοφες προς τα δεξια και σταµατα µολις φτασει στην  γραµµη 

το δευτερο νουµερο του συνδιασµου για τριτη φορα. 
 

3. κανε 2 ολοκληρες περιστροφες προς τα αριστερα και σταµατα µολις φτασει στη  
γραµµη το τριτο νουµερο του συνδιασµου για δευτερη φορα. 

 
4. κανε µια περιστροφη προς τα δεξια και σταµατα ακριβως στη γραµµη µολις  

συναντησεις το τεταρτο νουµερο του συνδισµου για πρωτη φορα. 
 

5. χωρις να κουνησεις τον κλειδαριθµο, γυρνα το κλειδι προς τα δεξια να ανοιξει η  
κλειδαρια. 

 
6. Τρλαβα την πόρτα του χρηµατοκιβωτίου να ανοίξει. 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Σε περίπτωση λάθους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγµατος του κλειδαρίθµου, η   
όλη  διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. 
 



ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟ & ΚΛΕΙ∆Ι model AR  -  FE 
 
 
1. Kάνε 4 ολόκληρες περιστροφές προς τα αριστερά και σταµάτα µόλις φτάσει στη γραµµή 
το πρώτο νούµερο του συνδιασµού για τέταρτη φορά. 
2. Kάνε 3 ολοκληρες περιστοφες προς τα δεξιά και σταµάτα µόλις φτάσει στη γραµµή το 
δεύτερο νούµερο του συνδιασµού για τρίτη φορά. 
3. Kάνε 2 ολόκληρες περιστροφές προς τα αριστερά και σταµάτα µόλις φτάσει στη γραµµή 
το τρίτο νούµερο του συνδιασµού για δεύτερη φορά. 
4. Kάνε µια περιστροφή προς τα δεξιά και σταµάτα ακριβώς στη γραµµή µόλις 
συναντήσεις το τέταρτο νούµερο του συνδιασµού για πρώτη φορά. 
5. Χωρίς να κουνήσεις τον κλειδάριθµο, γύρνα το κλειδί προς τα δεξιά να ανοίξει η 
κλειδαριά. 
6. Τράβα την πόρτα του χρηµατοκιβωτίου να ανοίξει. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Σε περίπτωση λάθους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγµατος του κλειδαρίθµου, η 
όλη διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. 
 


