
              ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ  STYLO  
 

ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: 
• Αφαιρέστε το μικρό πλαστικό καπάκι μεταξύ πομόλου και πληκτρολογίου πιέζοντας πρός τα 

μέσα την αριστερή του πλευρά.  

• Εισαγάγετε το κλειδί ανάγκης στην κλειδαριά και στρέψτε το πρός τα αριστερά (αντίθετα 

απο την φορά των δεικτών του ρολογιού ) . 

• Στέψτε το πόμολο του χρηματοκιβωτίου δεξιόστροφα για να το ανοίξετε. 

• Μόλις ανοίξετε την πόρτα, ανοίξτε την θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας  για 

να τοποθετήσετε τις 4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 (AM3, AA) 1,5V, λαμβάνοντας υπόψη την 

πολικότητά τους. 

• Τώρα το χρηματοκιβώτιο είναι έτοιμο για χρήση. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει δύο (2) κωδικούς ανοίγματος . Κωδικό για τον χρήστη 1 

και κωδικό για τον χρήστη 2  ,εάν επιθυμείτε δεύτερο χρήστη. 
Ο αρχικός (εργοστασιακός) κωδικός ανοίγματος είναι ο  « 1- 5- 9 »  ,και μετά πατήστε το 

πλήκτρο «  # ». 

Συνίσταται για την δική σας ασφάλεια να αλλάξετε αμέσως τον εργοστασιακό κωδικό με τον 
προσωπικό σας ως ακολούθως: 

 
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΝΕΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΥ 1ου ΧΡΗΣΤΗ 

       ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ  
• Πατήστε το μπουτόν αλλαγής , που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού 

μέρους της πόρτας με ένα αιχμηρό αντικείμενο .Το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει. 
• Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία. 

• Πατήστε το πλήκτρο «#» και  ένα μπίπ θα επιβεβαιώση την καταχώρηση και 

αποθήκευση του νέου κωδικού. 

• Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή και τους πύρους έξω τον καινούργιο σας κωδικό. 
 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ  2ου ΧΡΗΣΤΗ 

• Πατήστε το πλήκτρο «0» δύο φορές. 

• Πατήστε το μπουτόν αλλαγής , που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού 

μέρους της πόρτας με ένα αιχμηρό αντικείμενο .Το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει. 

• Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία. 

• Πατήστε το πλήκτρο «#» και  ένα μπίπ θα επιβεβαιώση την καταχώρηση και 
αποθήκευση του νέου  δεύτερου κωδικού. 

 
 ΑΝΟΙΓΜΑ:  

• Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας. 

• Πατήστε το πλήκτρο  «#» .Το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει. 

• Γυρίστε το πόμολο προς το δεξιά και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο. 

 

Σε περίπτωση τριών λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαθυστέρηση 
ασφαλείας είκοσι δευτερόλεπτων (20’’). 

Σε περίπτωση επιπλέον τριών λανθασμένων προσπαθειών η χρονοκαθυστέρηση 
αυξάνεται στα πέντε λεπτά (5’). 

 
      ΚΛΕΙΣΙΜΟ : 

Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και γυρίστε το πόμολο προς τα αριστερά . 

Ελέγξτε οτι το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο. 
 

ΑΝΟΙΓΜΑ  ΑΝΑΓΚΗΣ : 
Το χρηματοκιβώτιο διατίθεται με κλειδί ανοίγματος ανάγκης (emergency key) . 
 



Αν ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό , χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάγκης για το 
άνοιγμα του , όπως με την διαδικασία του πρώτου ανοίγματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ποτέ μην αφήσετε τα κλειδιά ανοίγματος ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο . 

 

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

  Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το χρηματοκιβώτιο η ηλεκτρονική κλειδαριά σας ενημερώνει 

για την κατάσταση των μπαταριών. Μόλις η τάση των μπαταριών εξασθενήσει το κόκκινο 
λαμπάκι στη μέση του πληκτρολογίου θα ανάψει και θα σας ειδοποιήσει αμέσως.Τώρα πρέπει 

να αντικαταστήσετε με καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες (4 Χ 1,5 V ) τις παλιές στην 

εσωτερική θήκη του στο πίσω μέρος της πόρτας και να ξαναπρογραμματίσετε  τον η τους 
κωδικούς ανοίγματος προτού κλείσετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. 

 
ΣΤΗΡΙΞΗ –ΠΑΚΤΩΣΗ του χρηματοκιβωτίου  

Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνίσταται η πάκτωση του χρηματοκιβωτίου , για αυτό υπάρχουν 
έτοιμες υποδοχές στο πίσω και κάτω μέρος του όπως και τα αντίστοιχα στηρίγματα που το 

συνοδεύουν, για την στήριξη του ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ. 

 

                                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Το χρηματοκιβώτιο καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών, από την ημέρα αγοράς του, όπως 

ορίζει ο Νόμος 23/2003, της 10ης Ιουλίου, περί Εγγυήσεων κατά την Πώληση Καταναλωτικών 

Αγαθών. 

Η ABSS ευθύνεται για σφάλματα συμμόρφωσης που παρουσιάζονται σε περίοδο δύο ετών για 

οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευής που επηρεάζει την λειτουργία του χρηματοκιβωτίου, από 
την παράδοση του χρηματοκιβωτίου, σύμφωνα με το Νόμο. Από τους 12 πρώτους μήνες, ο 

αγοραστής θα πρέπει να αποδείξει ότι η μη συμμόρφωση ήδη υπήρχε κατά την παραλαβή του 

χρηματοκιβωτίου. 

Εξαιρούνται της εγγύησης οι βλάβες που προκαλούνται ως συνέπεια λανθασμένης χρήσης ή 
εγκατάστασης, υπερβολικής υγρασίας ή αλατότητας, διείσδυσης νερού ή τσιμέντου, 

παραβίασης, χειρισμού των μηχανισμών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καταστροφικών 

αιτιών, χτυπημάτων ή πτώσεων. 

Η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση λόγω βλάβης οποιουδήποτε εξαρτήματος, υπονοεί παράταση 
6 μηνών της εγγύησης του επιδιορθωμένου ή του εξαρτήματος που αντικαταστάθηκε. Η ABSS 

θα ευθύνεται για τα σφάλματα συμμόρφωσης που προκάλεσαν αυτή την επιδιόρθωση, όταν 

παρουσιαστούν ξανά στο χρηματοκιβώτιο τα ίδια ελαττώματα που κατέστησαν αναγκαία την 
πρώτη επιδιόρθωση. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  

Όνομα προμηθευτή  ..........................................................................................................  

Ημερομηνία αγοράς ...................................................................................................  

Όνομα αγοραστή ........................................................................................................  

Διεύθυνση αγοραστή ................................................................................................. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ  

Μοντέλο .........................................................................................................................  

Σειριακός αριθμός ....................................................................................................... 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

• Ο προμηθευτής πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά ευκρινώς και χωρίς καθυστέρηση, 
και να υπογράψει και σφραγίσει το έντυπο στο σημείο που υποδεικνύεται. 

• Το πιστοποιητικό θα παραμείνει στην κατοχή του αγοραστή. 

• Ο αγοραστής πρέπει να κρατήσει την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ του χρηματοκιβωτίου, μαζί με το 

Πιστοποιητικό Εγγύησης, για να μπορεί να πιστοποιηθεί η ημερομηνία αγοράς.  

Και τα δύο έγγραφα είναι απαραίτητα για να ισχύσει η Εγγύηση . 

 

Σφραγίδα του προμηθευτή     


