ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

@work ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Η αρχική ημερομηνία και ώρα είναι 00-01-01(έτος-μήνας-μέρα), και 00:00 (ώρες-λεπτά).

Ενώ το χρηματοκιβώτιο είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε “* ” . Η οθόνη θα
ανάψει. Πληκτρολογήστε το έτος, το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά ενώ
αναβοσβήνουν τα ψηφία.
Αφού πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση, ο φωτισμός υποβάθρου σβήνει.

Ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή και αφού εξαφανιστεί η ένδειξη “OPEN” (ΑΝΟΙΚΤΟ),
πιέστε “0” μία φορά εντός 2 δευτερολέπτων.

Απεικονίζεται η τελευταία φορά (έτος, μήνας, μέρα, ώρα, λεπτό που άνοιξε η πόρτα), καθώς
και ποιος κωδικός χρησιμοποιήθηκε.

Παρακαλούμε να μην αφήνετε τα κλειδιά ασφαλείας μέσα στο
χρηματοκιβώτιο!
Αξιότιμε πελάτη:
Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας! Μόλις κάνατε ένα σημαντικό βήμα για
ασφάλιση και προστασία των πιο πολύτιμων αντικειμένων σας. Κάθε σειρά χρηματοκιβωτίων είναι
κατασκευασμένη με επαγγελματικότητα και είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ασφάλεια.
Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις απαραίτητες διαδικασίες που
αφορούν τη χρήση του χρηματοκιβωτίου.
Σας ευχαριστούμε και πάλι για την αγορά των προϊόντων μας!

ΠΡΟΣΟΧΗ: “ PASS 2“ σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε ο master (ισχυρός) κωδικός.
“PASS 1” σημαίνει ότι η πόρτα ανοίχθηκε χρησιμοποιώντας τον κωδικό χρήστη. Πιέστε
“0” ή “8” πριν εξαφανιστεί η ένδειξη “PASS 2 ή 1”, και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η
προηγούμενη καταχώρηση. Εμφανίζονται οι τελευταίες 45 καταχωρήσεις.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σχεδιάγραμμα του χρηματοκιβωτίου

Εγκαταστήστε το χρηματοκιβώτιο σε σταθερό μέρος.
Κάντε τρύπες για τα ούπα στην επιφάνεια στήριξης (τοίχος), παίρνοντας μέτρα με βάση τα
σημεία όπου είναι ήδη τρυπημένο το χρηματοκιβώτιο.
Ξεβιδώστε τις βίδες ώστε να βγουν από τα ούπα.
Τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες. Στη συνέχεια τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο και βιδώστε
τις βίδες ώστε να σταθεροποιηθεί το χρηματοκιβώτιο.
Σφίξτε καλά τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι έχει σταθεροποιηθεί καλά.

Σχεδιάγραμμα του πίνακα ελέγχου
Τοίχος

Τοίχος

Τοίχος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε ούπα σε περίπτωση που έχετε τσιμεντένιο τοίχο. Για άλλα υλικά,
χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες βίδες στήριξης για το υλικό (π.χ. ξυλόβιδες αν ο τοίχος είναι ξύλινος).

Για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

1. Μπάρες
2. Πλήκτρο επαναφοράς (Reset)
3. Θήκη μπαταριών
4. Μοχλός ανοίγματος/ κλεισίματος

5. Κάλυμμα κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης
6. Οθόνη
7. Πλήκτρο επιβεβαίωσης
8. Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες ΑΑ
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
Κατά την πρώτη χρήση του χρηματοκιβωτίου ή σε περίπτωση που τελειώσουν οι
μπαταρίες, έχετε 2 επιλογές για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο:
ΕΠΙΛΟΓΗ Α:
Αυτό το χρηματοκιβώτιο διαθέτει τροφοδοσία. Τοποθετήστε μπαταρίες στο τροφοδοτικό και
στη συνέχεια συνδέστε το στην υποδοχή στο κάτω μέρος του πίνακα ελέγχου. Δείτε την
ακόλουθη εικόνα.
Πιέστε «#» για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική κλειδαριά.
Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό χρήστη «1234» και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο «#».
Στη συνέχεια περιστρέψτε το μοχλό δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό 3 φορές συνεχόμενα, θα ακουστεί
ηχητική ειδοποίηση για 60 δευτερόλεπτα. Αν πιέσετε το πλήκτρο «0» θα εμφανιστεί η ένδειξη
“BELL ON”. Η ηχητική ειδοποίηση θα ακουστεί για 60 δευτερόλεπτα. Μετά από 60 δευτερόλεπτα
η ηχητική ειδοποίηση θα σταματήσει, αλλά το χρηματοκιβώτιο θα παραμείνει σε κατάσταση
συναγερμού. Αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό, η ηχητική ειδοποίηση σταματά.

Πιέστε “#” και “*” πριν πληκτρολογήσετε τον κωδικό και ο κωδικός δεν θα εμφανίζεται
στην οθόνη κατά την πληκτρολόγηση.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Περιστρέψτε το μοχλό αριστερόστροφα ώστε να επανέλθει στην αρχική του θέση.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β:
● Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης.
● Τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά και περιστρέψτε το αριστερόστροφα.
Στη συνέχεια περιστρέψτε τοanti-clockwise
μοχλό δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
● Ανοίξτε πρώτα την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
● Τοποθετήστε 4X μπαταρίες AA στην υποδοχή μπαταριών. Η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη GOOD (ΚΑΛΑ), και το σύστημα θα
αρχίσει να αναζητά το κύκλωμα. Στη συνέχεια, η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής, δείχνοντας το έτος, το μήνα, την
ημερομηνία και την ημέρα.
Αν εμφανιστεί η ένδειξη “LO-BATTE” σημαίνει ότι η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή και θα πρέπει να τοποθετήσετε καινούριες
μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούριες, ακολουθώντας την πολικότητα που
αναγράφεται στη θήκη των μπαταριών (ενδείξεις + και -).

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
● Πιέστε το πλήκτρο “#”.
● Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας (1-8 ψηφία) (εντός 6 δευτερολέπτων για το κάθε ψηφίο) και
στη συνέχεια πιέστε “#” για επιβεβαίωση. (Ο εργοστασιακός κωδικός είναι: 1-2-3-4).
● Περιστρέψτε το μοχλό δεξιόστροφα και ανοίξτε την πόρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο «*» για να διαγράψετε οποιοδήποτε τυχόν
λανθασμένο ψηφίο πληκτρολογήσατε. Με κάθε πάτημα διαγράφεται και ένα ψηφίο.

Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και πιέστε το πλήκτρο reset (επαναφορά) μία φορά. Θα
εμφανιστεί η ένδειξη “……”.
Τώρα πληκτρολογήστε έναν κωδικό (από 1-8 ψηφία) και στη συνέχεια πιέστε “#” για επιβεβαίωση. Η
οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “ΙΝΤΟ” που σημαίνει ότι η ρύθμιση έγινε δεκτή. Μπορείτε πλέον να
χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο με τον νέο σας κωδικό

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ (MASTER) ΚΩΔΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ Α
Πιέστε το πλήκτρο «#», πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε «#». Θα εμφανιστεί η ένδειξη «OPEN»
(ΑΝΟΙΧΤΟ) και εντός 5 δευτερολέπτων πιέστε το πλήκτρο «*». Θα εμφανιστεί η ένδειξη «--».
Τώρα πληκτρολογήστε έναν κωδικό (από 1-8 ψηφία) και στη συνέχεια πιέστε “#” για επιβεβαίωση. Η οθόνη
θα εμφανίσει την ένδειξη “ΙΝΤΟ” που σημαίνει ότι η ρύθμιση έγινε δεκτή.
ΕΠΙΛΟΓΗ B
Ανοίξτε την πόρτα.
Πιέστε «#» μία φορά και «0» δύο φορές. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο reset (επαναφορά) μία φορά.
Τώρα πληκτρολογήστε έναν κωδικό (από 1-8 ψηφία) και στη συνέχεια πιέστε “#” για επιβεβαίωση. Η
οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “ΙΝΤΟ” που σημαίνει ότι η ρύθμιση έγινε δεκτή και ο κωδικός
αποθηκεύτηκε.
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