
O∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ  302 - M 
 

         Πριν  χρησιµοποιήσετε  το  Quick-Compi K  παρακαλώ  διαβάστε  τις  οδηγίες  προσεκτικά : 
 
 
            ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ( ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) ! 
O  µηχανισµός  είναι  από  το  εργοστάσιο  σε  ουδέτερη θέση ( αυτό  σηµαίνει  ότι  κανένα  κλειδί  δεν  
είναι  προγραµµατισµένο  στην  κλειδαριά ) καί  υπάρχει  ένα  µικρό  προστατευτικό  πλαστικό   στο  
πίσω  µέρος  της  κλειδαριάς  που  το  προστατεύει  από  τυχόν  χτυπήµατα  στη  µεταφορά .                                       
           Για  να  προγραµµατίσετε  την  κλειδαριά   παρακαλώ  βγάλτε  το  πλαστικό  προστατευτικό  
και  τοποθετήστε  στη  κλειδαρότρυπα  το κλειδί  έκτακτης   ανάγκης  µε  τον  εξής  τρόπο.  Βάλτε  το  
στην  σχισµή  µε  τέτοιο  τρόπο    ώστε  η  οβάλ  τρύπα  στο  κεφάλι  του  κλειδιού   να  κοιτάει   στο  
κάτω  µέρος .  Γυρίστε  το  κλειδί  180  µοίρες  αριστερόστροφα   µέχρι  να  τερµατίσει  και  βγάλτε το. 
Η  κλειδαριά  είναι  πλέον  προγραµµατισµένη  για  το  συγκεκριµένο  κλειδί  έκτακτης  ανάγκης  .  
 
 
            ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ 
 

• Οταν  η  πόρτα  είναι  ανοιχτή  διαλέξτε  τον  κωδικό  που  θέλετε   π.χ.  Α-1-2-3 
( ένα  σύµβολο  σε  κάθε  κουµπί ) 

• Κλείστε  την  πόρτα  και  γυρίστε  τον  µοχλό  ανοίγµατος- κλεισίµατος  αριστερόστροφα 
• Μπερδέψτε  τον  κωδικό  γυρνώντας  κάθε  κουµπί  . Η  πόρτα  τώρα   είναι  κλειδωµένη. 

 
 
            ΑΝΟΙΓΜΑ 

 
• Βάλτε  σε  κάθε  ένα  κουµπί  το  κωδικό  σας 
• Γυρίστε  τον  µοχλό  ανοίγµατος-κλεισίµατος   δεξιόστροφα  και  η  πόρτα  θα   ανοίξει. 
 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ  ΧΩΡΙΣ  ΚΩ∆ΙΚΟ 
 
 
• Αν  ξεχάσατε  τον  κωδικό  σας  το  Quick-Compi K  µπορεί  να  ανοίξει  χρησιµοποιώντας  

το  κλειδί  έκτακτης  ανάγκης. 
• Βάλτε  το  κλειδί  έκτ.  ανάγκης  στην  κλειδαριά  µε  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η  οβάλ  τρύπα  

να  κοιτάει  πρός  τα  επάνω . 
• Γυρίστε  το  κλειδί  180  µοίρες  δεξιόστροφα  µέχρι  να  σταµατίσει . Αν  τερµατήσει  

νωρίτερα  δεν  έχετε  βάλει  το  σωστό  κλειδί . Μην  προσπαθήσετε  να  γυρίσετε  το  
κλειδί  επίµονα  καί  µε  δύναµη  γιατί  µπορεί  να  καταστρέψετε  το  µηχανισµό (δεν  
µπορείτε  να  ξεµπλοκάρετε  την  κλειδαριά  χωρίς  το  σωστό  κλειδί.) 

• Γυρίστε  προσεκτικά  όλα  τα  κουµπιά  ένα – ένα  δεξιόστροφα  (πάνω  αριστερά ,πάνω  
δεξιά ,κάτω  αριστερά ,κάτω  δεξιά)  µέχρι  να  σταµατίσουν  να  γυρνάνε . 

• Η  πόρτα  τώρα  θα  ανοίξει  γυρνλωντας  το µοχλό  ανοίγµατος-κλεισίµατος . 
• Γυρίστε  το  κλειδί  έκτακτης  ανάγκης  αριστερόστροφα  180  µοίρες (στην  θέση  που  το  

βάλατε  προηγουµένως )  και  βγάλτε  το. 
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Πριν  χρησιµοποιήσετε  το  Quick-Compi K  παρακαλώ  διαβάστε  τις  οδηγίες  προσεκτικά : 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ( ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) ! 
O  µηχανισµός  είναι  από  το  εργοστάσιο  σε  ουδέτερη θέση ( αυτό  σηµαίνει  ότι  κανένα  κλειδί  δεν  είναι  
προγραµµατισµένο  στην  κλειδαριά ) καί  υπάρχει  ένα  µικρό  προστατευτικό  πλαστικό   στο  πίσω  µέρος  της  
κλειδαριάς  που  το  προστατεύει  από  τυχόν  χτυπήµατα  στη  µεταφορά .                                        
Για  να  προγραµµατίσετε  την  κλειδαριά   παρακαλώ  βγάλτε  το  πλαστικό  προστατευτικό  και  τοποθετήστε  
στη  κλειδαρότρυπα  το κλειδί  έκτακτης   ανάγκης  µε  τον  εξής  τρόπο.  Βάλτε  το  στην  σχισµή  µε  τέτοιο  
τρόπο    ώστε  η  οβάλ  τρύπα  στο  κεφάλι  του  κλειδιού   να  κοιτάει   στο  κάτω  µέρος .  Γυρίστε  το  κλειδί  180  
µοίρες  αριστερόστροφα   µέχρι  να  τερµατίσει  και  βγάλτε το. Η  κλειδαριά  είναι  πλέον  προγραµµατισµένη  για  
το  συγκεκριµένο  κλειδί  έκτακτης  ανάγκης    
 
 
ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ 
 
- Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή διαλέξτε τον κωδικό που θέλετε  π.χ.  Α-1-2-3 (ένα  σύµβολο  σε  κάθε  κουµπί) 
- Κλείστε την πόρτα και γυρίστε τον µοχλό ανοίγµατος - κλεισίµατος αριστερόστροφα 
- Μπερδέψτε τον κωδικό γυρνώντας κάθε  κουµπί. Η  πόρτα τώρα είναι κλειδωµένη. 
 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ 
 
- Βάλτε σε κάθε ένα κουµπί τον κωδικό σας 
- Γυρίστε το µοχλό ανοίγµατος - κλεισίµατος δεξιόστροφα και η πόρτα θα ανοίξει. 
 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ  ΧΩΡΙΣ  ΚΩ∆ΙΚΟ 
 
- Αν  ξεχάσατε τον κωδικό σας το Quick-Compi K µπορεί να ανοίξει χρησιµοποιώντας το κλειδί έκτακτης 
ανάγκης. 
- Βάλτε  το  κλειδί  έκτακτης ανάγκης  στην κλειδαριά  µε τέτοιο τρόπο ώστε η οβάλ τρύπα να κοιτάει πρός τα 
επάνω. 
- Γυρίστε  το  κλειδί  180  µοίρες  δεξιόστροφα  µέχρι  να  σταµατίσει. Αν  τερµατήσει νωρίτερα δεν  έχετε βάλει 
το σωστό κλειδί. Μην προσπαθήσετε να γυρίσετε το κλειδί  επίµονα  καί  µε  δύναµη  γιατί  µπορεί  να  
καταστρέψετε  το µηχανισµό (δεν µπορείτε να ξεµπλοκάρετε την κλειδαριά χωρίς το σωστό  κλειδί.) 
- Γυρίστε  προσεκτικά όλα τα  κουµπιά  ένα - ένα  δεξιόστροφα  (πάνω αριστερά πάνω  δεξιά, κάτω  αριστερά, 
κάτω δεξιά)  µέχρι να σταµατήσουν να γυρνάνε. 
- Η  πόρτα τώρα θα ανοίξει γυρνώντας  το µοχλό ανοίγµατος-κλεισίµατος. 
- Γυρίστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης αριστερόστροφα 180 µοίρες (στην θέση που το βάλατε προηγουµένως)  και 
βγάλτε το. 
 


