
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φυλάξτε τους αριθμητικούς κωδικούς και το • 
κλειδί ανάγκης σε μια ασφαλή θέση εκτός του 
χρηματοκιβωτίου (κλειδαριά εκτάκτου ασφαλείας 
βρίσκεται κάτω από τις 4 μπαταρίες). 
Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία (π.χ. • 
ημερομηνία γέννησης, αριθ. τηλεφώνου ....)
Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο δε θα • 
χρησιμοποιηθεί για ένα μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε παρακαλώ τις μπαταρίες.
Για ξενοδοχειακά επαγγέλματα: Βλέπε κάτω δεξιά και • 
στις συνημμένες οδηγίες κωδικού πελάτη.
Για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να παραμείνουν • 
προγραμματισμένες οι
ρυθμίσεις του εργοστασίου του κωδικού χρήστη και • 
του γενικού κωδικού.
Σε περίπτωση ενδεχομένως ερωτήσεων ή • 
προβλημάτων αποταθείτε παρακαλώ στον έμπορά σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Σπρώξτε το κάλυμμα της μετωπικής πλευράς με το 
λογότυπο PointSafe προς τα δεξιά. Τοποθετήστε τις 
μπαταρίες (4 τεμάχια, LR6/AA/1.5V/Alkaline) (σύμφωνα 
με τις οδηγίες χειρισμού).
Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (σύμφωνα με τις οδηγίες 
χειρισμού). Τώρα μπορεί να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο 
και να προγραμματιστεί ατομικά.
Σπρώξτε το κάλυμμα της μετωπικής πλευράς με το 
λογότυπο PointSafe προς τα δεξιά. Τοποθετήστε τις 
μπαταρίες (4 τεμάχια, LR6/AA/1.5V/Alkaline).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι μπαταρίες είναι πολύ 
πεσμένες, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Lo Batt”. 
Τότε πρέπει να αντικατασταθούν και οι 4 μπαταρίες. 
Προσέξτε παρακαλώ για μια φιλική προς το περιβάλλον 
απόσυρση των μπαταριών.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στην κλειστή κατάσταση δεν αποδέχεται το 
χρηματοκιβώτιο καμία λάθος εισαγωγή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις βλέπετε την ένδειξη “ERROR” και ακούτε 
σύντομα ηχητικά σήματα. Στην τρίτη, λάθος προσπάθεια 
κλειδώνει το ηλεκτρονικό σύστημα το χρηματοκιβώτιο για 
5 λεπτά.
Μετά τη λήξη αυτού του χρόνου μπορεί να ανοίξει το 
χρηματοκιβώτιο τόσο με το γενικό κωδικό όσο και με 
το σωστό κωδικό χρήστη. Σε περίπτωση που εισάγετε 
αθέλητα ένα λάθος αριθμό, τότε μπορείτε να διαγράψετε 
αυτή την εισαγωγή με το πλήκτρο “Close”.

ΛΑΘΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πόρτα κλείνει αυτόματα, όταν πατήσετε το πλήκτρο 
“Close”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ένα εμπόδιο μπλοκάρει 
την πόρτα, τότε εμφανίζεται η ένδειξη “BLOCK”. Το 
χρηματοκιβώτιο δεν μπορεί να κλείσει.
Απομακρύνετε το εμπόδιο και προσπαθήστε ξανά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Η πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή και οι σύρτες 
περασμένοι μέσα. Πατήστε το πλήκτρο “Enter”, στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Code”, εισάγετε το νέο 
κωδικό χρήστη (1 έως το πολύ 6 ψηφία), πατήστε το 
πλήκτρο “Enter” και μετά το πλήκτρο “Close”. Η πόρτα 
κλείνει αυτόματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Πατήστε το πλήκτρο “Enter”. Εισάγετε τον κωδικό 
χρήστη (ρύθμιση εργοστασίου 168) και πατήστε το 
πλήκτρο “Enter”. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
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Οι σύρτες πρέπει να βρίσκονται περασμένοι έξω. 
Πατήστε το πλήκτρο “SET” - η ένδειξη της ώρας 
αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο “H/M” τόσο, ώσπου 
να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα (ένδειξη ώρας: A 1-12 = 
1-12 η ώρα, P 1-12 = 13-24 η ώρα). Πατήστε το πλήκτρο 
“SET” - η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει. Πατήστε 
ξανά το πλήκτρο “H/M” τόσο, ώσπου να εμφανιστούν τα 
επιθυμητά λεπτά. Για επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο 
“SET”.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Το χρηματοκιβώτιο επιτυγχάνει την προβλεπόμενη 
λειτουργία προστασίας μετά τη στερέωσή του σε ένα 
συμπαγές τμήμα του κτιρίου. Χρησιμοποιείτε
παρακαλώ τα προβλεπόμενα σημεία αγκύρωσης (στον 
τοίχο και/ή στο δάπεδο), για να αποκαταστήσετε την 
απαραίτητη σταθερή σύνδεση στη θέση τοποθέτησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πατήστε το πλήκτρο “Enter”, εισάγετε το γενικό κωδικό 
(ρύθμιση εργοστασίου 12345678) και πατήστε το 
πλήκτρο “Enter”. (.) Εμφανίζεται η ένδειξη “PASS 1” και 
μετριούνται ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Μετά το πέρας 
αυτού του χρόνου εμφανίζεται σύντομα ο κωδικός 
χρήστη και η πόρτα ανοίγει αυτόματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να κλείσετε το χρηματοκιβώτιο, 
πρέπει να εισαχθεί ξανά ο κωδικός χρήστη (βλέπε 
προγραμματισμός του κωδικού χρήστη).

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ
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Η πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή και οι σύρτες 
περασμένοι έξω. Πατήστε το πλήκτρο “Enter”, εισάγετε 
το γενικό κωδικό (ρύθμιση εργοστασίου 12345678) και 
πατήστε το πλήκτρο “Enter”. (.) Εμφανίζεται η ένδειξη 
“PASS 1” και μετριούνται ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Εντός 
αυτού του χρόνου πατήστε ξανά το πλήκτρο “Enter”. 
Εισάγετε τώρα το νέο γενικό κωδικό (8 ψηφία), πατήστε 
το πλήκτρο “Enter”, εισάγετε το νέο γενικό κωδικό 
για δεύτερη φορά και πατήστε το πλήκτρο “Enter”. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα έχει αποθηκεύσει το νέο κωδικό, 
όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “Good”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Τροφοδοσία ρεύματος:  4 μπαταρίες LR6/  
    AA/1,5V (Alkaline)
Χώρος εργασίας:   20%~95% σχετική
    υγρασία – χωρίς   
    δημιουργία δρόσου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο πρέπει να 
λειτουργεί στην έκδοση ξενοδοχείου, μπορεί να αλλάξει 
λειτουργία μέσω του γενικού κωδικού. Η πόρτα πρέπει 
να είναι ανοιχτή και οι σύρτες περασμένοι έξω. Πατήστε 
το πλήκτρο “Enter”, εισάγετε τον 8-ψήφιο γενικό 
κωδικό σας και πατήστε ξανά το πλήκτρο  “Enter”. 
Εμφανίζεται η ένδειξη “PASS 1” και μετριούνται ακόμα 
10 δευτερόλεπτα. Πατήστε εντός αυτού του χρόνου 
το πλήκτρο  “Enter”, εισάγετε τον κωδικό “16805” και 
επιβεβαιώστε την αλλαγή με το πλήκτρο “Enter”. Στην 
ένδειξη εμφανίζεται “SET-05”. Σε περίπτωση που η 
πόρτα παραμείνει ανοιχτή πάνω από 5 λεπτά, πρέπει 
να εισαχθεί ξανά ο κωδικός χρήστη. Όταν πρέπει 
να επιστρέψει το χρηματοκιβώτιο στην κανονική 
λειτουργία, ενεργήστε, όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
και χρησιμοποιήστε στην αντίστοιχη θέση τον κωδικό 
“16800”. Εμφανίζεται η ένδειξη “SET-00” και ο κωδικός 
χρήστη ισχύει απεριόριστα ακόμα και με ανοιχτή την 
πόρτα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ:


