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Ο∆ΗΓΙΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S&G 6124-130 DUAL (ΜΕ 2 ΧΡΗΣΤΕΣ) 
 

1.1/D Ανοιγµα Χρηµατοκιβωτίου: 
 

1. Αν υπάρχει κλειδαριά µε κλειδί, βεβαιωθείτε οτι έχετε ανοίξει την κλειδαρια. 
2. Εισάγετε τον ένα απο τους δύο εξαψήφιους κωδικούς αριθµούς 

ακολουθούµενο από το σύµβολο # 
 

Πχ. 123456# 
 Ακούγεται ένα µπίπ κάθε 10 δευτερόλεπτα µέχρι την εξάντληση του  
 χρόνου καθυστέρησης. 
 Στη λήξη  του χρόνου καθυστέρησης ακούγονται 10 συνεχόµενα µπίπς. 
  
3. Μετά τα 10 συνεχόµενα µπίπς αρχίζει η περίοδος ανοίγµατος της 

 κλειδαριάς (2 µεπτά) και ακούγονται δύο µπίπς κάθε 6 δεντερόλεπτα. 
 Εισάγετε τότε ξανά τον πρώτο κωδικό σας ακολουθούµενο από το # 

Πχ. 123456# 
 Και µετά τον δεύτερο κωδικό σας εντός 10 δευτερολέπτων 
 ακολουθούµενο από το # 

Πχ. 222222# 
 

4. Γυρίστε το µοχλό και τραβήξτε την πόρτα. Η πόρτα θα ανοίξει. Σε 
 περίπτωση που στο διάστηµα αυτό των 2 λεπτών δεν ανοίξετε το 
 χρηµατοκιβώτιο τότε θα πρέπει να επαναλάβετε την ολη διαδικασία από 
 το βήµα 1. 

 
 Σηµ: Σε περίπτωση που µετά την εισαγωγή του πρώτου κωδικού (βήµα 
  3) και σε διάστηµα 10 δευτερολέπτων δεν ειδάξετε τον δεύτερο 
  κωδικό, ο Θάλαµος δέν θα ανοίξει. Θα πρέπει να επαναλάβετε την 
  όλη διαδικασιά από το βήµα 1. 
 

1.2/D Κλείδωµα Χρηµατοκιβωτίου:  
 
1. Κλείστε την πόρτα και γυρίστε µοχλό στη θέση κλειδώµατος. Η κλειδαριά 

θα σφραγίσει αυτόµατα και θα ακουστεί ένα διπλό µπίπ. 
 
2. ∆οκιµάσρε να γύρισετε τον µοχλό για να επιβεβαιώσετε ότι η κλειδαρια 

σφρά γισε. Ο µοχλός δεν πρέπει να γυρίζει. 
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1.3/D Αλλαγή Κωδικού στα Χρηµατοκιβώτια: 
  Για να αλλάξετε έναν απο τους κωδικούς σας ακολουθείστε την πιο κάτω 
  διαδικασία: 
 1) Εισάξετε 22*παλιό κωδικό#   πχ 22*123456# 
  Ακούγονται πέντε µπίπς (-) (-) (-) (-) (-) 
 2) Εισάξετε τον νέο σας κωδικό και µετά #.  πχ 222222# 
  Ακούγονται τριά µπίπς (-) (-) (-) 
 3) Εισάξετε ξανά τον νέο σας κωδικό και µετά #. πχ 222222# 
  Ακούγονται τριά µπίπς (-) (-) (-) 
  Η κλειδαριά τώρα θα ανοίγει µε τον νέο κωδικό 222222# και τον κωδικό 
  του δεύτερου χρήστη. 
 
1.4/D Αλλαγή Μπαταριών 
 
Εάν εισάξετε τον κωδικό σας και ακούσετε 5 διπλά µπίπς καθώς ανοίγετε το 
χρηµατοκιβώτιο, αυτό σηµαίνει ότι οι µπαταρίες είναι άδειες 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 µπαταριες, προσεκτικά αφαιρέστε το πληκτρολόγιο 
σηκώνοντας πρώτα το κάτω µέρος του και µετά το υπόλοιπο. Αφαιρέστε τις παλιές 
µπαραριές και κρατώντας την υποδοχή της κάθε µπαταρίας τοποθετήστε της 
καινούργιες. Χρησιµοποιείτε πάντοτε αλκαλικές µπαταρίες. 
 
Σηµείωση: Κατά την διάρκεια της αλλαγής των µπαταριών κανένα πρόγραµµα ή 
κωδικός δεν χάνεται. 
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