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Οδηγίες χρήσης
Σημαντικές υποδείξεις

Για λόγους ασφαλείας αλλάξτε το γενικό κωδικό χρήστη α, για να μη
μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο με
τη χρήση της εργοστασιακής ρύθμισης.

Ο νέος κωδικός δοκιμάζεται πάντα μερικές φορές με ανοιχτή την πόρτα.

Φυλάξτε τους αριθμητικούς κωδικούς και το κλειδί σε μια ασφαλή θέση
εκτός του χρηματοκιβωτίου.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η χρήση των εξαψήφιων κωδικών
(εκατομμύρια διαφορετικές δυνατότητες).

Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία, όπως π.χ. την ημερομηνία
γέννησης, αριθ. τηλεφώνου, κλπ.

Λανθασμένη εισαγωγή κωδικού διαγράφεται μετά από κάθε βήμα με
αστερίσκο.

Σε περίπτωση ένδειξης Lo-BATTE, αντικαταστήστε τις 4 μπαταρίες.

Σε περίπτωση αποφόρτισης των εσωτερικών μπαταριών, η πόρτα ανοίγεται
μόνο με το κλειδί.
Θέση σε λειτουργία
Με μια μικρή καρφίτσα πιέστε το κάτω δεξί μέρος του καλύμματος για να
αφαιρέσετε το κάλυμμα δίπλα στο πληκτρολόγιο. Τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης
ανάγκης και γυρίστε το μέχρι να σταματήσει. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει με
περιστροφή της περιστρεφόμενης κεφαλής.
Προσοχή! Χρησιμοποιήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης μόνο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή χρήση!
Τοποθετήστε τις μπαταρίες LR6 μέσα στη θήκη στο εσωτερικό μέρος της πόρτας.
Θα ακούσετε μερικούς τόνους, ακολουθούμενοι από μια "μελωδία" και την
ένδειξη All Ready στην οθόνη. Στη συνέχεια, το σύστημα επιστρέφεται στην
κανονική ένδειξη ώρας.
Άνοιγμα χρηματοκιβωτίου
Πατήστε το #1234# (κωδικός χρήστη) ή το #123456# (γενικός κωδικός). Μετά
από την επιτυχή εισαγωγή του κωδικού, στην οθόνη εμφανίζεται το ΟPEN. Για να
ανοίξει η πόρτα, γυρίστε μέσα σε 6 δευτερόλεπτα την περιστρεφόμενη κεφαλή.
Στη συνέχεια ο μηχανισμός κλείνει.
Προσοχή! Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού, στην οθόνη
εμφανίζεται το μήνυμα ERROR.

Κλείσιμο χρηματοκιβωτίου
Κλείστε την πόρτα και γυρίστε την περιστρεφόμενη κεφαλή πίσω.
Προγραμματισμός του κωδικού χρήστη ή γενικού κωδικού
Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό χρήστη ή γενικό κωδικό (εργοστασιακή ρύθμιση
#1234# ή #123456#).
Πατήστε το πλήκτρο *, εισάγετε το κωδικό σας αποτελούμενο από 1 έως 6
ψηφία και πατήστε το πλήκτρο #.
Η επιτυχής εισαγωγή συνοδεύεται από μια μελωδία.
Προσοχή! Αν ο συγκεκριμένος κωδικός δεν είναι πια γνωστός, πατήστε το
πλήκτρο στο πίσω μέρος της πόρτας για την επιστροφή στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, πρέπει να επαναπρογραμματιστούν ο κωδικός, η
ημερομηνία και η ώρα.
Προγραμματισμός ημερομηνίας και ώρας
Η ημερομηνία εμφανίζεται στη μορφή έτος / μήνας / ημέρα, χρόνος σε ώρες /
λεπτά και η ημέρα της εβδομάδας σε αριθμητική μορφή.
1 = Δευτέρα, 2 = Τρίτη …. 7 = Κυριακή.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο *. Ρυθμίστε το σωστό αριθμό
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0 και 8. Στη διάθεση σας έχετε περίπου 6
δευτερόλεπτα, διαφορετικά διακόπτεται η διαδικασία. Μετά που επιλέξατε το
επιθυμητό αριθμό, πατήστε το πλήκτρο #. Για την μετάβαση στο επόμενο πεδίο,
πατήστε πάλι το πλήκτρο #.
Οδηγίες εγκατάστασης
Το χρηματοκιβώτιο επιτυγχάνει την προβλεπόμενη λειτουργία προστασίας μετά
τη στερέωσή του. Παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα σημεία αγκύρωσης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία:
4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος: 20% - 90% σχετ. υγρασία
αέρα - χωρίς συμπύκνωση.

