ΑR – FΕ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
•
•
•

ΠΑΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ( π.χ. 1,2,3,4 ).
ΠΑΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ¨Β¨
(Ανάβει το πράσινο λαµπάκι ).
ΓΥΡΝΑ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ & ΤΡΑΒΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΠΟΡΤΑ .

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ

•
•
•
•

ΠΑΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ .
ΣΧΗΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ( 1 εώς 8 νούµερα ).
ΠΑΤΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ¨Α¨ .
ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Oταν ανάβει το πράσινο λαµπάκι έχεις 5 δευτερόλεπτα να ανοίξεις την πόρτα .
Aν δεν προλάβεις ξανάρχισε από την αρχή τη διαδικασία .
2. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσεις λάθος κωδικό περίµενε µερικά δευτερόλεπτα
πριν ξαναδοκιµάσεις . Εάν κάνεις 10 λανθασµένες προσπάθειες ο ηλεκτρ.
συνδιασµός µπλοκάρει για 15 λεπτά .
3. Oταν το πράσινο και το κόκκινο λαµπάκι ανάβουν ταυτόχρονα , πρέπει να
αλλάξεις µπαταρίες .
4. Σε περίπτωση που χάσεις ή ξεχάσεις τον κωδικό σου ή τελειώσουν οι
µπαταρίες πριν προλάβεις να τις αλλάξεις , χρησιµοποίησε την κλειδαριά έκτακτης
ανάγκης βγάζοντας το µεταλλικό καπάκι που υπάρχει δίπλα στο πληκτρολόγιο ,
προσαρµώζοντας το κλειδί στην σχισµή της κλειδαριάς και γυρνώντας το λίγο
προς τα αριστερά . Γύρνα το µοχλό δεξιά και τράβα την πόρτα να ανοίξει .
5. Προληπτική αλλαγή αλκαλικών µπαταριών κάθε 3 χρόνια .
6. Ποτέ µην αφήνεις τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης µέσα στο χρηµατοκιβώτιο .

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
• Πατάς τον κωδικό σου (π.χ. 1,2,3,4).
• Πατάς το πλήκρτο Β (Ανάβει το πράσινο λαµπάκι).
• Γύρνα το µοχλό προς τα επάνω & τάβα να ανοίξει η πόρτα.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ
• Πατάς το κόκκινο κουµπί που υπάρχει από την εσωτερική πλευρά της πόρτας.
• Σχηµάτισε το νέο κωδικό στο πληκτρολόγιο. (1 εώς 8 νούµερα).
• Πάτα µία φορά του κουµπί Α.
• Κλείδωσε το χρηµατοκιβώτιο γυρνώντας το µοχλό προς τα αριστερά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Όταν ανάβει το πράσινο λαµπάκι έχεις 5 δευτερόλεπτα να ανοίξεις την πόρτα. Aν δεν προλάβεις, ξανάρχισε από
την αρχή τη διαδικασία.
2. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσεις λάθος κωδικό περίµενε µερικά δευτερόλεπτα πριν ξαναδοκιµάσεις. Εάν
κάνεις 10 λανθασµένες προσπάθειες ο ηλεκτρονικός συνδιασµός µπλοκάρει για 15 λεπτά.
3. Όταν το πράσινο και το κόκκινο λαµπάκι ανάβουν ταυτόχρονα, πρέπει να αλλάξεις µπαταρίες.
4. Σε περίπτωση που χάσεις ή ξεχάσεις τον κωδικό σου ή τελειώσουν οι µπαταρίες πριν προλάβεις να τις αλλάξεις,
χρησιµοποίησε την κλειδαριά έκτακτης ανάγκης βγάζοντας το µεταλλικό καπάκι που υπάρχει δίπλα στο
πληκτρολόγιο, προσαρµώζοντας το κλειδί στη σχισµή της κλειδαριάς και γυρνώντας το λίγο προς τα αριστερά.
Γύρνα το µοχλό δεξιά και τράβα την πόρτα να ανοίξει.
5. Προληπτική αλλαγή αλκαλικών µπαταριών κάθε 3 χρόνια.
6. Ποτέ µην αφήνεις τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης µέσα στο χρηµατοκιβώτιο.

