ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα πιθανών σφαλμάτων

Σημαίνει ότι ο χρήστης έχει εισάγει λιγότερα ψηφία σε σχέση με τον

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Κωδικό Χρήστη. Ελέγξτε τον Κωδικό Χρήστη και δοκιμάστε ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σημαίνει ότι ο χρήστης έχει εισάγει λανθασμένο Κωδικό Χρήστη. Ελέγξτε

ΜΟΝΤΕΛΟ: SFH-1184

τον Κωδικό Χρήστη και δοκιμάστε ξανά. Αν το σφάλμα εμφανιστεί 4
φορές στη σειρά το πληκτρολόγιο θα σας αποκλείσει για 00-99 λεπτά.

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική
παραπομπή.
Σημαίνει

ότι

το

χρηματοκιβώτιο

έχει

εισέλθει

σε

λειτουργία

αποκλεισμού. Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο θα σας
εμφανίζει το υπόλοιπο χρόνου που ισχύει ο αποκλεισμός. Αν ο Κωδικός
Χρήστη και πάλι δεν λειτουργεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
προσπέλασης για να επαναφέρετε το χρηματοκιβώτιο σε αρχικές
ρυθμίσεις.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
✓ Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου πριν τη
χρήση.
✓ Μετά την εγκατάσταση προτείνουμε να αλλάξετε τον Κύριο
Κωδικό άμεσα.
✓ Μην

αποθηκεύετε

το

κλειδί

ασφαλείας

εντός

του

χρηματοκιβωτίου.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

Σημαίνει ότι οι ράβδοι απέτυχαν να ανοίξουν ή να κλείσουν πλήρως.
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Πιέστε την πόρτα προς τα μέσα ενώ εισάγετε τον Κωδικό Χρήστη γιατί

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

κατά πάσα πιθανότητα το χρηματοκιβώτιο είναι υπερπλήρες. Πιέστε την

www.amiridis-savvidis.gr

πόρτα.

ης

Α

1. Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου

“CODE”. Εισάγετε έναν νέο κωδικό 6 ψηφίων, και πιέστε “LOCK(#)”. Θα

Εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό 3-6 ψηφίων και πιέστε “LOCK(#)”. Η

εμφανιστεί “GOOD” στην οθόνη διαδοχικά, επιβεβαιώνοντας την

οθόνη θα εμφανίσει “CLOSED” και το χρηματοκιβώτιο έχει κλείσει.

επιτυχημένη αλλαγή.

Αν πιέσετε “CLEAR(*)” πριν την εισαγωγή του κωδικού, ο κωδικός δεν θα

5. Έλεγχος μπαταρίας

εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε “LOCK(#)”, και αν εμφανιστεί “BATT-H” στην οθόνη τότε η
μπαταρία είναι καλή. Αντίθετα, αν εμφανιστεί “BATT-L” στην οθόνη

2. ‘Ανοιγμα του χρηματοκιβωτίου

σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πεσμένη και απαιτείται άμεση

1）’Ανοιγμα με Κωδικό Χρήστη: Εισάγετε τον κωδικό σας 3~6 ψηφίων και

αντικατάσταση.

θα εμφανιστεί στην οθόνη “OPENED”, και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.
2）Άνοιγμα με Κύριο Κωδικό: Πιέστε δύο φορές “#”, θα εμφανιστεί στην

Προσοχή:

οθόνη

1) Πιεστε “CLEAR(*)” για να διαγράψετε τον κωδικό αν είναι λάθος.

“SUPER”, και

εισάγετε

τον

Κύριο

Κωδικό (προεπιλογή

το ”000000”) , και θα εμφανιστεί στην οθόνη “OPENED” ανοίγοντας το

2) Αν γίνει λάθος εισαγωγή κωδικού, “E-CODE” θα εμφανιστεί στην

χρηματοκιβώτιο.

οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να εισάγετε ξανά τον κωδικό

3) ‘Ανοιγμα με κλειδί ασφαλείας (αν ξεχάσετε τον κωδικό ή

αφού ακουστεί ο σχετικός ήχος.

δυσλειτουργήσει το πληκτρολόγιο): εισάγετε το κλειδί και στρέψτε το

3) Αν κάνετε λάθος εισαγωγή κωδικού για 3 φορές, θα εμφανιστεί

δεξιόστροφα, η πόρτα ανοίγει και θα εμφανιστεί “OPENED” στην οθόνη.

“HOLD-5” στην οθόνη και το χρηματοκιβώτιο θα κλειδώσει για 5 λεπτά.

Εισάγετε νέο κωδικό 3~6 ψηφίων, και πιέστε “LOCK(#)”. Μόλις κλείσει η

4) Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον Κύριο Κωδικό πιέστε το πλήκτρο

πόρτα, μπορείτε να αφαιρέσετε το κλειδί.

επαναφοράς επάνω στην πλακέτα ώστε να επανέρθει στην αρχική

ΜΗΝ κάνετε χρήση του κλειδιού σε συχνή βάση.

3. Αλλαγή του Κωδικού Χρήστη
Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ξεκλείδωτο:
Εισάγετε έναν κωδικό 3-6 ψηφίων και πιέστε “LOCK(#)”

4. Αλλαγή του Κύριου Κωδικού
Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ξεκλείδωτο:
Πιέστε "CLEAR(*)” 2 φορές γρήγορα, θα εμφανιστεί στην οθόνη “PROG”.
Πιέστε “842627” εντός 5 δευτερολέπτων, και μετά πιέστε “LOCK”, θα

ρύθμιση (000000).

5. Ρύθμιση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑΣ
1) Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο με τον προσωπικό σας κωδικό.
2) Πιέστε 2 φορές το “CLEAR(*)”, η οθόνη θα εμφανίσει “PROG”.
3) Όταν εξαφανιστεί το “PROG”, πιέστε “055261”, μετά πιέστε “LOCK(#)”.
4) Θα εμφανιστεί “Date” και η ρύθμιση αρχίζει με το πρώτο ψηφίο να
αναβοσβήνει
5) Ορίστε την ημερομηνία με μορφή έτος/μήνας/μέρα.
Παραδείγματος χάρη:

εμφανιστεί στην οθόνη “OLD”. Εισάγετε τον Κύριο Κωδικό (προεπιλογή
είναι το ”000000”), πιέστε “LOCK(#)”, και θα εμφανιστεί στην οθόνη

σημαίνει: 20 Αυγούστου 2015

6) Ορίστε την ώρα.

➢ Πιέστε 2 για μετάβαση στην τελευταία εγγραφή

7) Πιέστε “LOCK(#)” για να εισέλθετε στη ρύθμιση ώρας.

➢ Πιέστε 8 για μετάβαση στην επόμενη εγγραφή

8) Ρυθμίστε την ώρα σε μορφή ΩΩΛΛΔΔ.

➢ Πιέστε 4 για μετάβαση στην τελευταία οθόνη

Παραδείγματος χάρη:

➢ Πιέστε 6 για μετάβαση στην επόμενη οθόνη
➢ Πιέστε 5 για μετάβαση στην πιο πρόσφατη εγγραφή ανοίγματος
➢ Πιέστε "CLEAR(*)" για σβήσιμο του προγράμματος
σημαίνει ότι η ώρα είναι 10:15:02 ΠΜ

(Σημείωση: Αν στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη εγγραφή και

9) Πιέστε “LOCK(#)” για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού

πιέστε το πλήκτρο 2, θα εμφανιστεί στην οθόνη “--NO--”)

6. Εκτέλεση λειτουργίας ανάκτησης κωδικών (Audit Trail)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα
συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 14 / 30 / EU
CE Marking: 93 / 68 / EEC
RoHS Directive: 11 / 65 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει
στο www.united-electronics.gr

Το πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει 100 εγγραφές.
Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ανοιχτό.
Πιέστε 2 φορές το "CLEAR(*)", μετά εισάγετε "162550" και πιέστε
"LOCK(#)", Η οθόνη θα εμφανίσει "RECORD", ακολουθούμενο από την
τελευταία εγγραφή.
Θα εμφανιστούν στην οθόνη 6 ψηφία
• Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο Έτος.
• Το 3ο και το 4ο ψηφίο αντιστοιχούν στο Μήνα.
• Το 5ο και το 6ο ψηφίο αντιστοιχούν στη Μέρα.
Πιέστε το πλήκτρο 6 για μετάβαση στην επόμενη εικόνα
• Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ‘Ωρα.
• Το 3ο και το 4ο ψηφίο αντιστοιχούν στα Λεπτά.
• Το 5ο ψηφίο εμφανίζεται ως '--'.
• Το 6ο ψηφίο δείχνει τον τρόπο ανοίγματος.
✓

1: ‘Ανοιγμα μέσω προσωπικού κωδικού

✓

2: ‘Ανοιγμα μέσω κυρίως κωδικού (Master Code)

✓

3: ‘Ανοιγμα μέσω μηχανικού κλειδιού

✓

4: Ημερομηνία και ώρα που το χρηματοκιβώτιο ενεργοποιήθηκε
/ απενεργοποιήθηκε.

Τα λειτουργικά πλήκτρα είναι τα ακόλουθα:

