
50508- Οδηγίες Χρήσης 

Ενδείξεις 

1. Μπάρες ασφαλείας 

2. Πλήκτρο Reset 

3. Χώρος για μπαταρίες 

4. Περιστρεφόμενος μηχανισμός ασφαλείας 

5. Κάλυμμα για μηχανική κλειδαριά 

6. Πράσινο LED 

7. Κόκκινο LED 

8. Κίτρινο LED 

9. # (Enter) πλήκτρο 

Ευχαριστούμε που διαλέξατε το προϊόν της Hama. Πάρτε τον χρόνο σας και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες και πληροφορίες. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ένα 

ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε αυτή τη συσκευή, δώστε τις οδηγίες στον καινούργιο κάτοχο. 

1. Επεξηγήσεις των Συμβόλων Προειδοποίησης και των Σημειώσεων 

Προειδοποίηση 

Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για οδηγίες ασφαλείας ή για να εφιστήσει την προσοχή σας σε συγκεκριμένους κινδύνους. 

Σημείωση 

Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για επιπλέον πληροφορίες ή σημαντικές σημειώσεις. 

 

2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 

 Κουτί ασφάλισης από φύλλα από ατσάλι 

 Κλειδιά έκτακτης ανάγκης για μηχανικό κλείδωμα (2 σετ) 

 Kit συναρμολόγησης 

 4 μπαταρίες x 1.5 V AAA (LR6) 

 Οδηγίες Χρήσης 

3. Οδηγίες ασφαλείας 

 Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή και όχι για εμπορική χρήση. 

 Μην λειτουργείτε το προϊόν εκτός των ορίων ενέργειας που δίνονται στις προδιαγραφές. 

 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον και αποφύγετε τις πιτσιλιές. 

 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντήρες ή άλλες πηγές θερμότητας ή κάτω από το φως του ήλιου. 

 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών. 

 Μην ρίχνετε το προϊόν και μην το τραντάζετε 

 Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Αφήστε τις επισκευές σε ειδικούς. 

 Κρατήστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας μακριά από παιδιά καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κατάποσης. 

 Απορρίψτε τα υλικά της συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. 

 Μην τροποποιείτε το προϊόν με κανέναν τρόπο. Αυτό μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 

Προειδοποίηση - μπαταρίες 

 Αλλάξτε και απορρίψτε άμεσα άδειες μπαταρίες από το προϊόν. 

 Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες (ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) που ταιριάζουν με τον συγκεκριμένο τύπο. 

 Μην μπερδεύετε παλιές με νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. 

 Όταν εισάγετε τις μπαταρίες, προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+ και – σημάνσεις) και βάλτε τις μπαταρίες κατάλληλα. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή ή ακόμη και έκρηξη μπαταριών. 

 Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες. 

 Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά 

 Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και κρατήστε τες μακριά από μη επικαλυμμένα μεταλλικά αντικείμενα. 

4. Εύρος χρήσης 

Στερεώστε τη θήκη σε κατάλληλο τοίχο χρησιμοποιώντας το υλικό που παρέχεται. Κατάλληλοι τοίχοι είναι αυτοί από σκυρόδεμα ή συμπαγές τούβλο μη 

κατάλληλοι είναι αυτοί από πλαστικά δομικά υλικά. 

Προειδοποίηση – Υλικό Τοποθέτησης 

 Λάβετε υπόψιν ότι τα παρεχόμενα βύσματα είναι για χρήση με μπετόν από σκυρόδεμα και συμπαγή τούβλα μόνο. 

 Αν ο τοίχος που είναι να τοποθετηθεί η βάση είναι κατασκευασμένος από διαφορετικά υλικά από αυτά που αναφέρονται, αγοράστε 

κατάλληλα υλικά τοποθέτησης από ειδικό κατάστημα. 

 Σε περίπτωση αμφιβολίας, βάλτε έναν ειδικό να τοποθετήσει το προϊόν- μην επιχειρήσετε να το τοποθετήσετε μόνοι σας! 

 Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοποθεσία κάτω από την οποία περνάει κόσμος. 

 Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε ότι ο τοίχος που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλος για το βάρος που θα κρατήσει. Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν 

περνούν από εκεί γραμμές νερού, ηλεκτρικού ή αερίου. 

 Αγοράστε ειδικό ή κατάλληλο υλικό εγκατάστασης από εξειδικευμένο κατάστημα για τοποθέτηση στον τοίχο. 

 Αφού το προϊόν τοποθετηθεί στον τοίχο, ελέγξτε ότι είναι αρκετά ασφαλές. Θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι ασφαλές σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

5. Ξεκινώντας 

5.1 Ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά με τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης 

 Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα από τη μηχανική κλειδαριά (5) 

 Ανοίξτε τη κλειδαριά με ένα από τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης. 

 Γυρίστε τον μηχανισμό ασφαλείας (4), ο οποίος είναι τώρα ξεκλείδωτος, μέχρι να σταματήσει και ανοίξτε την πόρτα. 

 Βάλτε το κάλυμμα πίσω στη μηχανική κλειδαριά. 

5.2 Βάζοντας τις μπαταρίες και προγραμματίζοντας τον κωδικό χρήστη 

 Ανοίξτε το κάλυμμα για τις μπαταρίες και βάλτε 4ΑΑ (LR6) μέσα με τη σωστή πολικότητα. 

 Κλείστε το κάλυμμα και κρατήστε την πόρτα ανοιχτή. 



 Πατήστε το πλήκτρο Reset (2). Το κίτρινο LED (8) θα ανάψει. Η λειτουργία εισόδου θα παραμείνει ενεργή για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αν 

δεν γίνει εισαγωγή κανενός κωδικού χρήστη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το κίτρινο LED θα σβήσει και η λειτουργία εισόδου θα πρέπει 

να ενεργοποιηθεί ξανά πατώντας το πλήκτρο Reset. 

 Εισάγετε τον 3 έως 8-ψήφιο κωδικό της επιλογής σας μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το πλήκτρο Reset και επιβεβαιώστε πατώντας 

το Enter (9). Μετά από μια επιτυχή είσοδο, θα ακούσετε ένα μικρό τόνο και το κίτρινο LED θα σβήσει. 

 Θα ακουστούν τρεις ήχοι και θα αναβοσβήσει τρεις φορές το κίτρινο LED αν δεν γίνει επιτυχής είσοδος – σε αυτή την περίπτωση επαναλάβετε 

τα προηγούμενα βήματα. 

Σημείωση – Κλειδιά και Κωδικοί 

 Αποθηκεύστε τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης σε ένα ασφαλές μέρος και όχι στο χρηματοκιβώτιο! 

 Εκτός από την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο, χρησιμοποιήστε τα κλειδιά μόνο σε περίπτωση ανάγκης! 

 Μην χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες για κωδικό, π.χ ημερομηνία γενεθλίων, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

πινακίδας κυκλοφορίας κτλ. 

 Πάντα να ελέγχετε τον νέο σας κωδικό πολλές φορές με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Χρησιμοποιείτε κωδικούς πολλών ψηφίων – όσο περισσότερα ψηφία τόσο πιο ασφαλής ο κωδικός. 

Σημείωση – Αντικατάσταση Μπαταριών 

 Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, το κόκκινο και το πράσινο LED (6/7) θα ανάψουν ταυτόχρονα. 

 Αλλάξτε τις μπαταρίες αμέσως όταν συμβεί αυτό – θα πρέπει να γίνει εισαγωγή όλων των κωδικών. 

 Σε αυτή την περίπτωση επαναλάβετε το βήμα 5.2.  

6. Λειτουργία 

Αυτό το χρηματοκιβώτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους τον έναν μετά τον άλλον (π.χ. σε ξενοδοχείο) πάντα ξαναρυθμίζοντας τον 

κωδικό χρήστη. Γι’ αυτό συνίσταται να εισάγετε έναν κύριο κωδικό που θα αντικαθιστά τον κωδικό χρήστη σε έκτακτες καταστάσεις που σχετίζονται με 

αυτόν για να επιτρέψει στον υπεύθυνο να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.  

6.1 Προγραμματίζοντας τον κύριο κωδικό 

 Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και πατήστε τα πλήκτρα 0 και Reset δύο φορές. Το κίτρινο LED (8) θα ανάψει. Η λειτουργία 

εισαγωγής παραμένει ενεργοποιημένη για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν γίνει εισαγωγή κύριου κωδικού σε αυτό το διάστημα, το LED θα 

ανάψει κίτρινο και η λειτουργία εισαγωγής θα ενεργοποιηθεί ξανά πατώντας το πλήκτρο Reset. 

 Εισάγετε τον 3 έως 8 ψηφίων κύριο κωδικό της επιλογής σας μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το πλήκτρο Reset και επιβεβαιώστε 

πατώντας το πλήκτρο Enter (9). Μετά από μια επιτυχή εισαγωγή, θα ακούσετε έναν ήχο και το κίτρινο LED θα σβήσει. 

 Θα ακουστούν τρεις ήχοι και θα αναβοσβήσει τρεις φορές το κίτρινο LED αν δεν γίνει επιτυχής είσοδος – σε αυτή την περίπτωση επαναλάβετε 

τα προηγούμενα βήματα. 

6.2 Ανοίγοντας και κλείνοντας την πόρτα 

 Εισάγετε τον κωδικό χρήστη και επιβεβαιώστε την εισαγωγή πατώντας το πλήκτρο Enter. Το πράσινο LED (6) θα ανάψει 

 Γυρίστε το μηχανισμό ασφαλείας με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να σταματήσει. Η πόρτα μπορεί τώρα να ανοίξει μέσα σε 5 

δευτερόλεπτα. Αν η πόρτα δεν ανοίγει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, κλειδώνει αυτόματα από μόνη της σε περίπτωση που ξεχάσατε ότι είναι 

ξεκλείδωτη. 

 Κλείστε την πόρτα και γυρίστε το μηχανισμό ασφαλείας αντίθετα από τη φορά των δεικτών μέχρι να σταματήσει. Περιμένετε 1 με 2 

δευτερόλεπτα μέχρι η πόρτα να κλειδώσει. 

6.3 Αυτόματο κλείδωμα της πόρτας. 

 Τρεις συνεχόμενες λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού ενεργοποιούν μια ειδοποίηση και εμποδίζουν να καταχωρήσετε επιπλέον 

κωδικούς για 20 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του πεδίου εισαγωγής. 

 Τρεις επιπλέον λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού ενεργοποιούν μια ειδοποίηση και απενεργοποιούν το πεδίο εισαγωγής για 5 

δευτερόλεπτα. 

 Σε αυτό το χρονικό διάστημα η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο με τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης. 

6.4 Ανοίγοντας την πόρτα με τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης 

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. 

Σημείωση – Κλειδιά έκτακτης ανάγκης 

 Αποθηκεύστε τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης σε ένα ασφαλές μέρος και ποτέ μέσα στο χρηματοκιβώτιο! 

 Γράψτε τον τετραψήφιο αριθμό που είναι χαραγμένος πάνω στα κλειδιά ασφαλείας και κρατήστε το σε ένα ασφαλές σημείο. 

 Αν χάσετε τα κλειδιά ασφαλείας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Hama με τον αριθμό κλειδιών. 

7. Φροντίδα και Συντήρηση 

 Καθαρίστε το προϊόν μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί χωρίς χνούδια και μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο προϊόν. 

8. Ακύρωση Εγγύησης 

Η Hama GmbH & Co δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για φθορές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη εγκατάσταση/τοποθέτηση, 

ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη τήρηση των οδηγιών και/ή των σημειώσεων ασφαλείας. 

9. Service και Υποστήριξη 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμβούλων των προϊόντων της Hama αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση γι’ αυτό το προϊόν. 

Γραμμή Επικοινωνίας: +49 9091 502-115 (Γερμανικά / Αγγλικά).  

Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης μπορείτε να βρείτε εδώ: 

www.hama.com 

10. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Βάρος 6,5 kg 

Διαστάσεις 350 x 250 x 250 mm 

Μπαταρίες 4 x 1,5V AA (LR6) 

Πάχος υλικού του σώματος 1 mm 

Πάχος υλικού της πόρτας 3 mm 

Εγκατάσταση Πάτωμα / Έπιπλα / Τοίχος 

 

 

  

http://www.hama.com/

