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               Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ  SAIMON 
 

 
 
 
 

         ΑΛΛΑΓΗ  ΚΩ∆ΙΚΟΥ   
 
            “0”     έξι φορές          ( 1  µπιπ ) 
 
            Παλιός  κωδικός  (εργοστασίου: 1-2-3-4-5-6)  ( 1 µπιπ ) 
 
            Nέος κωδικός  ( έξι ψηφίων ) ( 1 µπιπ ) 
 
            Nέος κωδικός  ( έξι ψηφίων ) ( 1 µπιπ )   
 
            Εάν ακουστούν 2 µπιπ η διαδικασία αλλαγής έχει αποτύχει και ισχύει ο παλιός κωδικός. 
            
 
 
 
 
           ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ 2ο ΚΩ∆ΙΚΟ  
 
          Πατάµε τον υπάρχων  κωδικό και κρατάµε πατηµένο το τελευταίο ψηφίο  
          µέχρι να ακούσουµε 1 µπιπ και µετά 2 µπιπ. 
          (π.χ. 1,2,3,4,5, και το 6 συνεχόµενα) 
 
          Πατάµε το “1”  (1 µπιπ) 
 
          2ος κωδικός   (1 µπιπ) 
 
          2ος κωδικός   (1µπιπ) 
 
          Εάν ακουστούν 2 µπιπ η διαδικασία έχει αποτύχει και δεν ισχύει ο 2ος  κωδικός. 
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ΓΙΑ  ΝΑ  ΒΑΛΟΥΜΕ  ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
 

           Πατάµε τον εξαψήφιο κωδικό και κρατάµε πατηµένο το τελεφταίο ψηφίο µέχρι να 
ακουστεί 1 µπιπ και µετά 2 µπιπ. 

 
           Πατάµε το πλήκτρο “9” 
 
           Στη συνέχεια ο προγραµµατισµός γίνεται µε την εισαγωγή 6 ψηφίων όπου στα τρία 

πρώτα ψηφία δηλώνουµε τα λεπτά της χρονοκαθυστέρησης  που είναι από 001 εώς 
040 ,  και στα τρία τελεφταία ψηφία δηλώνουµε τα λεπτά του χρονοπαράθυρου που 
είναι από 001 εώς 020. Εάν για παράδειγµα θέλουµε να βάλουµε 15 λεπτά 
χρονοκαθυστέρηση και 3 λεπτά χρονοπαράθυρο, θα βάλουµε 015003. 

 
 
 
           ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
          
           Σε περίπτωση καταχώρησης τεσσάρων (4) συνεχόµενων άκυρων κωδικών ,  δηµιουργείτε 

χρονοκαθυστέρηση πέντε (5) λεπτών ,  µε ηχητικό σήµα (µπιπ). 
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ΑΛΛΑΓΗ  ΚΩ∆ΙΚΟΥ   
 
- 0  έξι φορές  (1  µπιπ) 
- Παλιός  κωδικός  (εργοστασίου: 1-2-3-4-5-6)  (1 µπιπ) 
- Nέος κωδικός  (έξι ψηφίων) (1 µπιπ) 
- Nέος κωδικός  (έξι ψηφίων) (1 µπιπ)   
- Εάν ακουστούν 2 µπιπ η διαδικασία αλλαγής έχει αποτύχει και ισχύει ο παλιός κωδικός. 
 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ 2ο ΚΩ∆ΙΚΟ 
 
- Πατάµε τον υπάρχων  κωδικό και κρατάµε πατηµένο το τελευταίο ψηφίο µέχρι να ακούσουµε 1 

µπιπ και µετά 2 µπιπ. (π.χ. 1,2,3,4,5, και το 6 συνεχόµενα) 
- Πατάµε το 1  (1 µπιπ) 
- 2ος κωδικός   (1 µπιπ) 
- 2ος κωδικός   (1µπιπ) 
Εάν ακουστούν 2 µπιπ η διαδικασία έχει αποτύχει και δεν ισχύει ο 2ος  κωδικός.      
 
 
ΓΙΑ  ΝΑ  ΒΑΛΟΥΜΕ  ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
 
- Πατάµε τον εξαψήφιο κωδικό και κρατάµε πατηµένο το τελεφταίο ψηφίο µέχρι να ακουστεί 1 µπιπ 

και µετά 2 µπιπ. 
- Πατάµε το πλήκτρο “9” 
 
Στη συνέχεια ο προγραµµατισµός γίνεται µε την εισαγωγή 6 ψηφίων όπου στα τρία πρώτα ψηφία 

δηλώνουµε τα λεπτά της χρονοκαθυστέρησης  που είναι από 001 εώς 040, και στα τρία 
τελεφταία ψηφία δηλώνουµε τα λεπτά του χρονοπαράθυρου που είναι από 001 εώς 020. Εάν 
για παράδειγµα θέλουµε να βάλουµε 15 λεπτά χρονοκαθυστέρηση και 3 λεπτά 
χρονοπαράθυρο, θα βάλουµε 015003. 

 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
          

Σε περίπτωση καταχώρησης τεσσάρων (4) συνεχόµενων άκυρων κωδικών,  δηµιουργείτε 
χρονοκαθυστέρηση πέντε (5) λεπτών, µε ηχητικό σήµα (µπιπ) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Σε περίπτωση 4 λανθασµένων προσπαθειών κωδικού, η  κλειδαριά µπλοκάρει για 5 λεπτά  και το 
κόκκινο λαµπάκι αναβοσβήνει ανά 10 sec.  Μετά το πέρας τον 5 λεπτών, για κάθε δεύτερη 
λανθασµένη προσπάθεια µπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά. 


