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5. Γενικά 
 
5.0 Περιγραφή 
 
Η  αυρταριέρα Ασφαλείας αποτελείται από δύο συρτάρια και το χρηµατοκιβώτιο 
µετρητών. Στο πρώτο συρτάρι υπάρχει ειδικό κιβώτιο ταµείου µε διαχωριστικά για 
τα µετρητά. Στο δεύτερο συρτάρι υπάρχει µηχανισµός πτώσης µετρητών, ο οποίος 
αφήνει αυτόµατα µε το κλείσιµο τού συρταριού, τα µετρητά να πέσουν στο τρίτο 
τµήµα της συρταριέρας που είναι το χρηµατοκιβώτιο µετρητών. 
 
Τα δύο συρτάρια έχουν κλειδαριές ασφαλείας µε κλειδί, ενώ το χρηµατοκιβώτιο έχει 
ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας µε κωδικό αριθµό και µηχανισµό 
χρονακαθυστέρησης. 
 
5.1 Γενικλές πληροφορίες χειρισµού ηλεκτρονικής κλειδαριάς 
χρηµατοκιβωτίου 
 
Η ηλεκτρονική κλειδαριά στο χρηµατοκιβώτιο αποτελείται από πληκτρολόγιο σε 
κυλινδρικό σχήµα που λειτουργεί µε δύο µπαταρίες πού βρίσκονται στο πίσω 
µέρος της.  
 
Κάθε φορα που πιέζεται κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, ακούγεται ένα µπίπ 
και αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. 
 
Η κλειδαριά ανταπορίνεται µε διαφορετική σειρά µπίπς (-) που υποδεικνύει 
διαφορετικές καταστάσεις. Το σύµβολο (-) στο παράδειγµα δεικνύει τον αριθµό των 
που ακούτε. Πάντοτε να περιµένετε για κάθε σειρά των µπίπς να τελειώσει προτού 
εισάξετε νέο αριθµό, διαφορετικά θα διακόψετε την σειρά των κωδικών. 
 
Βασικά σηµεία: 

���� Αλλαγή κωδικού: Οταν αλλάζετε κωδικό, εισάγετε το νέο κοδικό δύο φορές 
για να επιβεβαιώσετε την ορθότητα του. 

���� Καθαρισµός κλειδαριάς. Εάν κατά την ειδαγωγή του κωδικού σας πατήσετε 
λάθος αριθµό, µπορείτε να πατήσετε το σύµβολο * για να καθαρίσετε την 
κλειδαριά ή να περιµένετε 10 δευτερόλεπτα και η κλειδαριά θα καθαρίσει 
από µόνη της. 

���� Λάθος µπίπ: Εάν ακούσετε ένα µακράς διάρκειας µπιπ κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διαδικασίας, έχετε κάνει λάθος. Επαναλάβετε τη διαδικασία. 

���� Ποινή Λάθους. Εάν εισάξετε τέσσερις λανθασµένους κωδικούς στη σειρά, η 
κλειδαριά αρχίζει 15 λεπτά ποινή χρόνου. Εάν εισάξετε ακόµη ένα 
λανθασµένο κωδικό κατά τον χρόνο αυτό, θα ακούσετε δύο µακράς 
διάρκειας µπίπς. Εάν εισάξετε τον σωστό κωδικό θα ακούσετε ένα σύντοµο 
µπίπ αλλά η κλειδαριά δεν θα ανοίξει (αυτό ακυρώνει τον χρόνο ποινής). 
Οταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός για δεύτερη φορά, τότε η κλειδαριά θα 
ανοίξει. 
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5.1.2 Ανοιγµα του χρηµατοκιβωτίου 

1. Η κλειδαριά είναι ρυθµισµέην να ανοίγει µε χρονοκαθυστέρηση. Εισάγετε 
τον εξαψήφιο κωδικό σας αριθµό ακολουθούµενο από το σύµβολο # 
παράδειγµα: 

   1 2 3 4 5 6 # 
 Ακούγεται ένα µπίπ κάθε 10 δευτερόλεπτα µέχρι την εξάντληση του χρόνου 

καθυστέρησης. 
 
2. Στη λήξη του χρόνου καθυστέρησης σκούγονται 10 συνεχόµενα µπίπς. 
 
3. Μετά τα 10 συνεχόµενα µπιπς αρχίζει η περίοδος ανοίγµατος της κλειδαριάς 

(2 λεπτά) και ακούγονται δύο µπίπς κάθε 6 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τότε 
ξανά τον κοδικό σας ακολουθούµενο από το # και η κλειδαριά θα ανοίξει. 
(Γυρίστε το µοχλό και τραβήξτε την πόρτα). Σε περιπτωση που στο 
διάστηµα αυτό των 2 λεπτών δεν ανοίξετε το χρηµατοκιβώτιο τότε θα 
πρέπει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία από την αρχή (βήµα 1). 

 
5.1.3 Κλείσιµο του χρηµατοκιβωτίου 

1. Κλείστε την πόρτα και γυρίστε το µοχλό στη θέση κλεισίµατος. Η κλειδαριά 
θα σφραγίσει αυτόµατα και θα ακουστεί ένα διπλό µπίπ. 

 
2. ∆οκιµάστε να γυρίσετε τον µοχλό για να επιβεβαιώσετε ότι η κλειδαριά 

σφράγισε. Ο µοχλός δεν πρέπει να γυρίζει. 
 
5.2 Αλλαγή Κωδικού 
 
Για να αλλάξετε τον κωδικό σας ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία: 
 

1. Εισάξετε την εντολή 2 2 *  
2. Εισάξετε τον παλιό σας κωδικό και µετά το #. Ακούγονται πέντε µπίπς (-) (-) 

(-) (-) (-) 
3. Εισάξετε τον νέο σας κωδικό και µετά #. Ακούγονται τρία µπίπς (-) (-) (-) 
4. Εισάξετε ξανά τον νέο σας κωδικό µετά #. Ακούγονται τρία µπίπς (-) (-) (-) 

 
(Το αύµβολο (-) υποδεικνύει τον αριθµό των µπίπς που ακούτε.) 
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5.3 Αλλαγή Μπαταριών 
 
Εάν εισάξετε τον κωδικό σας και ακούσετε 5 διπλά µπίπς καθώς ανοίγετε το 
χρηµατοκιβώτιο, αυτό σηµαίνει ότι οι µπαταρίες και πρέπει να αντικατασταθούν. 
Εάν οι µπαταρίες είναι εντελώς άδειες, εισάγοντας τον κωδικό σας θα ακούσετε 20 
µπίπς και η κλειδαριά δεν θα λειτουργήσει, οπότε θα πρέπει να αλλαχθούν 
αµέσως. 
 
Για να αλλαχθούν οι µπαταρίες, προσεκτικά αφαιρέστε το πληκτρολόγιο 
σηκώνοντας πρώτα το κάτω µέρος του και µετά το υπόλοιπο. Αφαιρέστε τις παλιές 
µπαταρίες και κρατώντας την υποδοχή της κάθε µπαταρίας τοποθετήστε τις 
καινούργιες. Χρησιµοποιείτε πάντοτε αλκαλικές µπαταρίες. 
 
Σηµείωση: Κατά την διάρκεια της αλλαγής των µπαταριών κανένα πρόγραµµα ή 
κωδικός δεν χάνεται. 
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