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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: •  Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει περιστραφεί τελείως προς τα πάνω 
στην οριζόντια θέση πριν ξεκλειδώσετε το χρηματοκιβώτιο.

 •  Εάν η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα, επαναλάβετε τα βήματα 1-5.

  •  Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στη λαβή, η λαβή θα κινηθεί 
χωρίς να μετακινήσει τους πείρους. Αν συμβεί αυτό, θα ακούσετε 
έναν ήχο «κλικ». ΜΗΝ ανησυχήσετε. Αυτή η λειτουργία έχει 
σχεδιαστεί για την προστασία των πείρων από υπερβολική 
άσκηση δύναμης. Εάν συμβεί αυτό, απλά ασκήστε δύναμη προς 
την αντίθετη κατεύθυνση (ανύψωση) έως ότου η λαβή επανέλθει 
στη θέση της και ακουστεί ένας ήχος «κλικ» και επαναλάβετε τα 
βήματα 1-5 για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιό σας.

Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας
1    Κλείστε την πόρτα και τραβήξτε τη 

λαβή προς τα επάνω έως ότου η λαβή 
βρεθεί σε οριζόντια θέση. 

  Για μονάδες ανθεκτικές στο νερό, 
ενδεχομένως να απαιτείται η άσκηση 
επιπλέον πίεσης στην μπροστινή και 
την αριστερή πλευρά της πόρτας πριν 
την περιστροφή της λαβής.

2    Περιστρέψτε τον επιλογέα τουλάχιστον 
κατά 2 πλήρεις περιστροφές προς τα 
δεξιά (κατά τη φορά κίνησης των 
δεικτών του ρολογιού). 

3    ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛH ΚΛΕΙΔΑΡΙA ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, εισαγάγετε το 
κλειδί στην κλειδαριά, γυρίστε το στη 
θέση ασφάλισης και, στη συνέχεια, 
βγάλτε το κλειδί. 

Προγραμματιζόμενη 
ηλεκτρονική κλειδαριά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Φυλάξτε τον κωδικό (και 
τα κλειδιά εάν περιλαμβάνονται στον 
εξοπλισμό) σε μια ασφαλή τοποθεσία 
(διαφορετική από το εσωτερικό του 
χρηματοκιβωτίου).

Προετοιμασία του χρηματοκιβωτίου σας για 
την πρώτη χρήση
1    Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί 

τυχόν βίδες που χρησιμοποιούνται για 
την αποστολή. Βρίσκονται στην 
εσωτερική πλευρά της πόρτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα μπορεί να 
έχει ή μπορεί να μην έχει βίδα που 
χρησιμοποιείται κατά την αποστολή.

Xρηματοκιβώτιο με πυροπροστασία
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Master Lock για την αποθήκευση όλων των σημαντικών εγγράφων και 
πολύτιμων αντικείμενων σας. 
Ευελπιστούμε ότι αυτό το προϊόν θα σας βοηθήσει να οργανωθείτε και να έχετε τη σιγουριά ότι προστατεύονται τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς. 

 Προειδοποίηση
Προειδοποίηση σχετικά με όπλα
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για την ασφαλή φύλαξη υλικών όλων των ειδών. 
Αντικείμενα όπως πυροβόλα όπλα, λοιπά όπλα, εύφλεκτα υλικά ή φάρμακα ΔΕΝ 
πρέπει να φυλάσσονται σε αυτήν τη μονάδα.

 Προειδοποίηση
ΜΗ φυλάσσετε ευπαθή αντικείμενα στο χρηματοκιβώτιό σας.
Τα προϊόντα της Master Lock τα οποία προσφέρουν πυροπροστασία, διαθέτουν 
αποκλειστική μόνωση της εταιρείας η οποία έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
υγρασία. Επιπλέον, τα προηγμένα χρηματοκιβώτια της Master Lock κλείνουν 
αεροστεγώς ώστε να είναι ανθεκτικά στο νερό, γεγονός το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου σας. 
Η συσκευασία με την αφυγραντική ουσία που περιέχεται στο χρηματοκιβώτιό 
σας κατά την αποστολή, πρέπει να παραμένει εντός του χρηματοκιβωτίου σας. 
ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ. Προορίζεται για την απορρόφηση της υγρασίας η οποία 
ενδέχεται να συσσωρευτεί εντός του χρηματοκιβωτίου σας. Ανοίγετε τη μονάδα 
μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για την αποτροπή συσσώρευσης υγρασίας.

Εάν επιλέξετε να φυλάξετε ευπαθή αντικείμενα όπως κοσμήματα με μηχανισμούς, 
ρολόγια, γραμματόσημα ή φωτογραφίες στο χρηματοκιβώτιό σας συνιστούμε 
την τοποθέτησή τους μέσα σε αεροστεγή συσκευασία, πριν την απόθεσή τους στο 
χρηματοκιβώτιο προς φύλαξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Master Lock δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια 
αντικειμένων που είναι τοποθετημένα μέσα στη μονάδα, λόγω υγρασίας.

 Προειδοποίηση
ΜΗ φυλάσσετε μαργαριτάρια σε αυτό το χρηματοκιβώτιο.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενδεχόμενη ζημιά σε ευπαθή μαργαριτάρια συμβαίνει 
σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από το μέτρο εσωτερικής απόδοσης των  
177 °C (350°F) που εγγυάται το υποδεικνυόμενο πρότυπο απόδοσης της 
πιστοποίησης κατά UL. Συνεπώς, ΜΗ φυλάσσετε μαργαριτάρια μέσα στο προϊόν 
Master Lock που διαθέτετε.

 Προειδοποίηση
Μη φυλάσσετε δίσκους υπολογιστών, οπτικοακουστικές κασέτες ή 
αρνητικά φωτογραφιών.
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για την προστασία εύκαμπτων (floppy disk) ή 
άκαμπτων δισκετών υπολογιστών, κασετών μαγνητικής εγγραφής (cartridge) και 
μαγνητικών ταινιών, κασετών ήχου ή κασετών βίντεο ή αρνητικών φωτογραφιών. 

 Προειδοποίηση
Το χρηματοκιβώτιό σας αποτελεί απλώς μέρος των συνολικών μέτρων 
προστασίας που λαμβάνετε αναφορικά με την ασφάλεια.
Η Master Lock συνιστά να αποθηκεύσετε το χρηματοκιβώτιό σας μέσα σε ερμάρια, 
γραφεία, υπόγεια, υπνοδωμάτια ή οποιεσδήποτε άλλες θέσεις οι οποίες είναι 
βολικές για εσάς, αλλά δεν βρίσκονται σε άμεση οπτική επαφή με αδιάκριτα 
βλέμματα. Η θέση του χρηματοκιβωτίου δεν επηρεάζει την ικανότητα του 
χρηματοκιβωτίου να παρέχει προστασία στα πολύτιμα αντικείμενά σας. 

 Σημαντικό
Εάν συναντήσετε οποιαδήποτε προβλήματα ή δυσκολίες με το χρηματοκιβώτιό 
σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Πολλά ζητήματα μπορούν να λυθούν γρήγορα χωρίς 
την επιστροφή του προϊόντος. www.masterlock.eu/safes

Μηχανική κλειδαριά  
με συνδυασμό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
•   Φυλάξτε τον συνδυασμό (και τα 

κλειδιά εάν περιλαμβάνονται στον 
εξοπλισμό) σε μία ασφαλή τοποθεσία 
(διαφορετική από το εσωτερικό του 
χρηματοκιβωτίου).

•   Ο συνδυασμός δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Προετοιμασία του χρηματοκιβωτίου σας για 
την πρώτη χρήση
1    Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί 

τυχόν βίδες που χρησιμοποιούνται για 
την αποστολή. Βρίσκονται στην 
εσωτερική πλευρά της πόρτας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα μπορεί 
να έχει ή μπορεί να μην έχει βίδα που 
χρησιμοποιείται κατά την αποστολή.

2    
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Εντοπίστε το συνδυασμό σας στο 
οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου 
χρήσης.

 

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δοκιμάστε το συνδυασμό σας αρκετές φορές 
πριν τοποθετήσετε πολύτιμα αντικείμενα στο εσωτερικό.

Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας
1    ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛH ΚΛΕΙΔΑΡΙA ΜΕ 

ΚΛΕΙΔΙ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, εισαγάγετε το 
κλειδί στην κλειδαριά, γυρίστε το στη 
θέση απασφάλισης και, στη συνέχεια, 
βγάλτε το κλειδί.

 Αυτή είναι μία δευτερεύουσα λειτουργία 
κλειδώματος, όχι κλειδί παράκαμψης.

2    Περιστρέψτε τον επιλογέα στο «0» και, 
στη συνέχεια, περιστρέψτε προς τα 
δεξιά (κατά τη φορά κίνησης των 
δεικτών του ρολογιού) περνώντας από 
το «0» τρεις φορές και συνεχίστε την 
περιστροφή μέχρι να φτάσετε στον 
πρώτο αριθμό του συνδυασμού σας.

3    Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα 
αριστερά (αντίθετα από τη φορά 
κίνησης των δεικτών του ρολογιού). 
ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΤΕ τον δεύτερο αριθμό του 
συνδυασμού σας ΜΙΑ ΦΟΡΑ και 
σταματήστε τη ΔΕΥΤΕΡΗ φορά που ο 
επιλογέας θα φτάσει στον αριθμό.

4    Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα 
δεξιά (κατά τη φορά κίνησης των 
δεικτών του ρολογιού) και σταματήστε 
όταν ο επιλογέας φτάσει στον τρίτο 
αριθμό του συνδυασμού σας.

5    Περιστρέψτε τη λαβή προς τα κάτω για 
να ανοίξετε την πόρτα. 

 Αυτό ενδέχεται να απαιτεί 
μικρή δύναμη εάν διαθέτετε 
χρηματοκιβώτιο ανθεκτικό στο νερό.
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2    A    Σύρετε προς τα έξω το συρτάρι 
μπαταριών που βρίσκεται 
πλευρικά του πληκτρολογίου.

  B     Τοποθετήστε 4 αλκαλικές  
         μπαταρίες τύπου AAA  
         (δεν περιλαμβάνονται).

  Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή 
άλλο τύπο μη αλκαλικών μπαταριών. 
Μην συνδυάζετε παλαιές και νέες 
μπαταρίες. Μη συνδυάζετε αλκαλικές 
και τυπικές μπαταρίες.

   Γ      Σύρετε το συρτάρι μπαταριών 
πάλι μέσα στο πληκτρολόγιο.

3    
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Εντοπίστε τον πενταψήφιο 
εργοστασιακό κωδικό σας 
στο οπισθόφυλλο αυτού του 
εγχειριδίου χρήσης.

  

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δοκιμάστε τον κωδικό σας αρκετές φορές πριν 
τοποθετήσετε πολύτιμα αντικείμενα στο εσωτερικό.

Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας
1    ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛH ΚΛΕΙΔΑΡΙA ΜΕ 

ΚΛΕΙΔΙ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, εισαγάγετε το 
κλειδί στην κλειδαριά, γυρίστε το στη 
θέση απασφάλισης και, στη συνέχεια, 
βγάλτε το κλειδί.

 Αυτή είναι μία δευτερεύουσα λειτουργία 
κλειδώματος, όχι κλειδί παράκαμψης.

2    A    Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο 
εργοστασιακό κωδικό που 
βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του 
εγχειριδίου χρήσης.
Σημείωση: Ίσως χρειαστεί 
να σηκώσετε τη λαβή 
όταν πληκτρολογείτε τον 
συνδυασμό.

    B   Μία πράσινη λυχνία θα 
υποδεικνύει ότι ο κωδικός είναι 
σωστός. Θα έχετε 4 δευτερόλεπτα 
για να περιστρέψετε τη 
λαβή για να ξεκλειδώσετε το 
χρηματοκιβώτιό σας.

3     Περιστρέψτε τη λαβή προς τα κάτω 
για να ανοίξετε την πόρτα.

 Αυτό ενδέχεται να απαιτεί 
μικρή δύναμη εάν διαθέτετε 
χρηματοκιβώτιο ανθεκτικό στο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: •  Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει περιστραφεί τελείως προς τα πάνω 
στην οριζόντια θέση πριν ξεκλειδώσετε το χρηματοκιβώτιο.

 •  Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στη λαβή, η λαβή θα κινηθεί 
χωρίς να μετακινήσει τα μπουλόνια. Αν συμβεί αυτό, θα ακούσετε 
έναν ήχο «κλικ». ΜΗΝ ανησυχήσετε. Αυτή η λειτουργία έχει 
σχεδιαστεί για την προστασία των μπουλονιών από υπερβολική 
άσκηση δύναμης. Εάν συμβεί αυτό, απλά ασκήστε δύναμη προς 
την αντίθετη κατεύθυνση (ανύψωση) έως ότου η λαβή επανέλθει 
στη θέση της και ακουστεί ένας ήχος «κλικ» και επαναλάβετε 
τα βήματα 1-3 για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιό σας.

 •  Η κατάσταση χρονοκαθυστέρησης θα συμβεί εάν 
πραγματοποιηθούν τρεις διαδοχικές μη έγκυρες καταχωρίσεις. 
Η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει, ενημερώνοντάς σας ότι το 
χρηματοκιβώτιο βρίσκεται σε κατάσταση χρονοκαθυστέρησης. 
Αυτό θα προκαλέσει τον τερματισμό της λειτουργίας του 
συστήματος για δύο λεπτά. ΜΗΝ αφαιρέσετε τις μπαταρίες για 
να εκτελέσετε επανεκκίνηση του συστήματος, διότι αυτό θα 
παρατείνει τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας τερματισμού του 
συστήματος.

Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου
1   Κλείστε την πόρτα και τραβήξτε τη 

λαβή προς τα επάνω έως ότου η λαβή 
βρεθεί σε οριζόντια θέση. 

  Για μονάδες ανθεκτικές στο νερό, 
ενδεχομένως να απαιτείται η άσκηση 
επιπλέον πίεσης στην μπροστινή και 
την αριστερή πλευρά της πόρτας πριν 
την περιστροφή της λαβής. 

2    ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛH ΚΛΕΙΔΑΡΙA ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ, 
εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά, 
γυρίστε το στη θέση ασφάλισης και, 
στη συνέχεια, αφαιρέστε το κλειδί. 

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το χρηματοκιβώτιό 
σας δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά, 
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ αλκαλικές μπαταρίες 
πριν επικοινωνήσετε με  το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της 
Master Lock. 

Πληροφορίες προγραμματισμού
Τρεις επιλογές κωδικών:

Εργοστασιακός κωδικός: 
Το χρηματοκιβώτιο θα ξεκλειδώνεται ΠΑΝΤΑ 
χρησιμοποιώντας αυτόν τον πενταψήφιο 
κωδικό (που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του 
εγχειριδίου χρήσης). Αυτός ο κωδικός δεν 
είναι δυνατό να διαγραφεί.

Κωδικός χρήστη: 
Ένας πενταψήφιος προγραμματιζόμενος 
κωδικός της επιλογής σας ο οποίος μπορεί 
να αλλαχθεί ή να διαγραφεί.

Δευτερεύων κωδικός:
Ένας δεύτερος πενταψήφιος 
προγραμματιζόμενος κωδικός της επιλογής 
σας ο οποίος μπορεί να αλλαχθεί ή να 
διαγραφεί. Μπορεί να προγραμματιστεί 
μόνον αφότου έχει ενεργοποιηθεί ένας 
κωδικός χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  •  Το πλήκτρο «C» είναι πλήκτρο καθαρισμού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή για τον καθαρισμό του 
συστήματος και την επιστροφή σε κατάσταση αναμονής – εκτός 
εάν βρίσκεστε σε κατάσταση χρονοκαθυστέρησης (3 διαδοχικές 
μη έγκυρες καταχωρίσεις).

 •  Ο πενταψήφιος εργοστασιακός κωδικός δεν είναι δυνατό να 
διαγραφεί. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε 
επιπλέον κωδικούς.

Αυτό το χρηματοκιβώτιο μπορεί να αποθηκεύσει ταυτόχρονα έως 
και τρεις κωδικούς. Έναν εργοστασιακό κωδικό και δύο πρόσθετους 
προγραμματιζόμενους κωδικούς. 

Προγραμματισμός του κωδικού χρήστη
Για την ΠΡΟΣΘΗΚΗ κωδικού χρήστη:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «P».

    2    Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο εργοστασιακό κωδικό που βρίσκεται 
στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου χρήσης. 

    3    Η λυχνία θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα και θα έχετε πέντε δευτερόλεπτα 
για την εισαγωγή του προσωπικού σας πενταψήφιου κωδικού χρήστη.

Για τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ του κωδικού χρήστη:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «P».

    2    Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο εργοστασιακό κωδικό.

    3    Πληκτρολογήστε 0,0,0,0,0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  •  Η ηλεκτρονική κλειδαριά ΔΕΝ θα υποδείξει ότι ο κωδικός χρήστη 
έχει διαγραφεί – δοκιμάστε τον κωδικό για να βεβαιωθείτε ότι 
έχει διαγραφεί.

  •  Κάντε δοκιμή με την πόρτα ανοικτή κατά τον προγραμματισμό. 

Προγραμματισμός του δευτερεύοντος κωδικού
Για την ΠΡΟΣΘΗΚΗ δευτερεύοντος κωδικού:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «P» δύο φορές.

    2    Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό χρήστη που προγραμματίσατε 
προηγουμένως.

    3    Η λυχνία θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα και θα έχετε πέντε δευτερόλεπτα 
για την εισαγωγή του προσωπικού σας πενταψήφιου κωδικού χρήστη.

Για τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ δευτερεύοντος κωδικού:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «P» δύο φορές.

    2    Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό χρήστη.

    3    Πληκτρολογήστε 0,0,0,0,0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  •  Η ηλεκτρονική κλειδαριά ΔΕΝ θα υποδείξει ότι ο δευτερεύων 
κωδικός έχει διαγραφεί – δοκιμάστε τον κωδικό για να 
βεβαιωθείτε ότι έχει διαγραφεί.

Πώς να χειριστείτε τη λυχνία
Το χρηματοκιβώτιο που έχετε αγοράσει μπορεί να περιλαμβάνει μία λυχνία. Αυτή 
είναι μία λυχνία τύπου LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Η λυχνία δεν περιλαμβάνεται 
σε όλα τα χρηματοκιβώτια. 

Οι μπαταρίες οι οποίες παρέχουν ηλεκτρική 
τροφοδοσία στο πληκτρολόγιο παρέχουν 
επίσης ηλεκτρική τροφοδοσία στη λυχνία. 
Εάν η λυχνία της μονάδας σας δεν ανάβει, 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες σας. 

Η λυχνία θα ανάβει κάθε φορά που εισάγετε 
τον κωδικό σας και θα παραμένει αναμμένη 

για 30 δευτερόλεπτα. Για τη χρονική διάρκεια της λυχνίας, έχετε τρεις επιλογές – 
σβηστή, 30 δευτερόλεπτα και 60 δευτερόλεπτα.

Για το σβήσιμο της λυχνίας:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «0».

    2    Πιέστε το πλήκτρο «P».

    3    Πιέστε το πλήκτρο «3».

Για το άναμμα της λυχνίας για 30 δευτερόλεπτα:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «0».

    2    Πιέστε το πλήκτρο «P».

    3    Πιέστε το πλήκτρο «4».

Για το άναμμα της λυχνίας για 60 δευτερόλεπτα:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «0».

    2    Πιέστε το πλήκτρο «P».

    3    Πιέστε το πλήκτρο «5».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  •  Εάν η διάρκεια ανάμματος της λυχνίας είναι 60 δευτερόλεπτα, η 
διάρκεια ζωής των μπαταριών θα μειωθεί με ταχύτερο ρυθμό.

Χειρισμός των ηχητικών χαρακτηριστικών
Μόνο για προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές κλειδαριές

Οι ήχοι τόνων του πληκτρολογίου μπορούν να είναι ενεργοποιημένοι ή 
απενεργοποιημένοι, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Απενεργοποίηση ήχου:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «Ο».

    2     Πιέστε το πλήκτρο «P». 

    3    Πιέστε το πλήκτρο «2». 

Ενεργοποίηση ήχου:

    1    Πιέστε το πλήκτρο «Ο».

    2     Πιέστε το πλήκτρο «P». 

    3     Πιέστε το πλήκτρο «1».
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες επιδαπέδιας στερέωσης
(Για επιλεγμένα μοντέλα μόνο)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στο νερό αφότου 
στερεωθεί στο δάπεδο. Η δήλωση αντοχής στο νερό με πιστοποίηση ETL 
ισχύει για το προϊόν πριν από τη χρήση κιτ επιδαπέδιας στερέωσης.

Περιεχόμενο των κιτ επιδαπέδιας στερέωσης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα):

•  2 βίδες (στριφώνια)
•  2 ροδέλες
•  2 ούπες

Εργαλεία που απαιτούνται για τη στερέωση 
του χρηματοκιβωτίου στο δάπεδο:

•  Δράπανο
•  Κλειδί 
•  Τρυπάνι 11 mm (7⁄ 16”) – για τη διάνοιξη οπών στο χρηματοκιβώτιο
•  Τρυπάνι 7,2 mm (9⁄ 32”) – για διάνοιξη οπών σε ξύλινο δάπεδο
•  Τρυπάνι 9,5 mm (3 ⁄ 8”) – για τη διάνοιξη οπών σε λίθινο δάπεδο

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: •  ΜΗ διανοίγετε οπές από οποιαδήποτε θέση 
εντός του χρηματοκιβωτίου.

 • ΜΗ στερεώνετε τη μονάδα σε τοίχο.
1    Γείρετε το χρηματοκιβώτιο πάνω στη δεξιά πλευρά του (Οι μεντεσέδες της 

πόρτας να είναι οριζόντιοι ως προς το δάπεδο).

2   

F

 Ξεκλειδώστε το χρηματοκιβώτιο και 
ανοίξτε την πόρτα. Εντοπίστε στο κάτω 
μέρος του χρηματοκιβωτίου δύο 
κοιλότητες πάνω στα πόδια, σε απέναντι 
γωνίες. Χρησιμοποιώντας το τρυπάνι 
11 mm (7⁄ 16”), διανοίξτε μία οπή σε κάθε 
κοιλότητα κάθετα προς την επιφάνεια του 
κάτω μέρους του χρηματοκιβωτίου. ΜΗ 
διανοίγετε οπές από οποιαδήποτε θέση 
εντός του χρηματοκιβωτίου.

3    Επαναφέρετε το χρηματοκιβώτιο σε όρθια θέση, τοποθετήστε το 
χρηματοκιβώτιο στην επιθυμητή θέση και ανοίξτε την πόρτα.

4   

F

 Χρησιμοποιήστε μία βίδα ή ένα μολύβι για 
να σημαδέψετε το δάπεδο διαμέσου των 
δύο οπών.

5    Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στην άκρη για να ελευθερωθούν και τα 
δύο σημαδεμένα σημεία, ώστε να διανοίξετε τις οπές. 

6    Διάνοιξη οπών στο δάπεδο:

F

 A    Για ξύλο: Χρησιμοποιώντας το τρυπάνι των  
7,2 mm (9⁄ 32”), διανοίξτε μία οπή βάθους 
64 mm (2-1⁄ 2”) σε κάθε σημαδεμένο σημείο. 

 B    Για λιθοδομή: Χρησιμοποιώντας το τρυπάνι 
των 9,5 mm (3 ⁄ 8”), διανοίξτε μία οπή βάθους 
64 mm (2-1⁄ 2”) σε κάθε σημαδεμένο σημείο. 
Τοποθετήστε μια ούπα σε κάθε οπή.

7    Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στην επιθυμητή θέση, με τις οπές του 
χρηματοκιβωτίου ευθυγραμμισμένες με τις οπές στο δάπεδο.

8    Στερέωση του χρηματοκιβωτίου:

F

 A    Για ξύλο: Περάστε κάθε βίδα (στριφώνι) μέσα 
από μία ροδέλα και στη συνέχεια διαμέσου του 
χρηματοκιβωτίου και μέσα στην οπή.  Σφίξτε 
με το κλειδί. 

F

 B    Για λιθοδομή: Περάστε κάθε βίδα (στριφώνι) 
μέσα από μία ροδέλα και στη συνέχεια διαμέσου 
του χρηματοκιβωτίου και μέσα στην ούπα 
(αγκύριο τοιχοποιίας). Σφίξτε με το κλειδί. 
Τοποθετήστε ούπες μέσα στις οπές στο δάπεδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  •  Το χρηματοκιβώτιο δεν πρέπει να στερεώνεται με βίδες στον τοίχο, 
καθώς αυτό υποβαθμίζει την κατηγορία πυροπροστασίας. Οι οπές 
πρέπει να διανοίγονται μόνο μέσω των ποδιών. ΜΗΝ διανοίγετε οπές 
διαμέσου του πίσω τμήματος ή των πλευρικών τμημάτων. 

  •  Η στερέωση με βίδες και το ξεβίδωμα της μονάδας επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια του πελάτη και πραγματοποιείται με δικά του 
έξοδα. 

 •  Η Master Lock δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα που 
μπορεί να προκύψουν εάν η μονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί σε 
νέα θέση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: Η ΛΥΣΗ: 
Η πόρτα δεν ασφαλίζει. 1.  Η βίδα που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή δεν 

έχει αφαιρεθεί.

2.  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην 
πόρτα.

3. Λανθασμένη επιδαπέδια στερέωση.

1.  Αφαιρέστε τη βίδα στην πίσω πλευρά, στο εσωτερικό της πόρτας.

2.  Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα και παρελκόμενα από το 
εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου. Εάν με αυτόν τον τρόπο 
επιλυθεί το πρόβλημα, τοποθετήστε ξανά τα παρελκόμενα και 
διευθετήστε τα αντικείμενα ώστε να μην εμποδίζουν.

Η λαβή δεν βρίσκεται σε οριζόντια 
θέση όταν το χρηματοκιβώτιο είναι 
κλειδωμένο.

Ο μηχανισμός σύμπλεξης έχει εμπλακεί. Περιστρέψτε τη λαβή επάνω ή κάτω έως ότου εφαρμόσει με 
μεταλλικό ήχο σε οριζόντια θέση.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της 
πόρτας μετά την εισαγωγή του 
συνδυασμού ή του ηλεκτρονικού 
κωδικού.

1.  Οι πόρτες των χρηματοκιβωτίων με ανθεκτικό στο 
νερό παρέμβυσμα μπορεί αρχικά να σφραγίζουν 
σφικτά.

2.  Η κλειδαριά με κλειδί βρίσκεται στη θέση  
ασφάλισης (μόνο επιλεγμένα μοντέλα).

1.  Κρατήστε προς τα πάνω τη λαβή ενώ πληκτρολογείτε τον 
κωδικό ή σχηματίζετε το συνδυασμό και, στη συνέχεια, 
τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή.

2.  Εάν το χρηματοκιβώτιό σας είναι εφοδιασμένο με κλειδαριά με 
κλειδί, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι στη θέση απασφάλισης 
(μόνο επιλεγμένα μοντέλα). 

Ο επιλογέας δεν περιστρέφεται. 1.  Η βίδα που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή έχει 
παραμείνει στη θέση της.

2.  Τα μπουλόνια ασφάλισης δεν είναι πλήρως 
εκτεταμένα.

1.  Αφαιρέστε τη βίδα στην πίσω πλευρά, στο εσωτερικό της 
πόρτας

2. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
αναβοσβήνει τρεις φορές και 
ακούγονται τρεις ήχοι ειδοποίησης.

Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός. Επαληθεύστε τον κωδικό και εισαγάγετε τον ξανά. Εάν ο 
προγραμματιζόμενος κωδικός που χρησιμοποιείτε δεν 
λειτουργεί, χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακό κωδικό. 
Εάν το χρηματοκιβώτιο ανοίξει, προγραμματίστε ξανά τον 
προγραμματιζόμενο κωδικό χρήστη σας.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
αναβοσβήνει πέντε φορές και 
ακούγονται πέντε ήχοι ειδοποίησης.

 Σφάλμα επικοινωνίας πληκτρολογίου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση masterlock.eu/safes

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
αναβοσβήνει μία φορά και 
ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.

Το πλήκτρο προγραμματισμού πατιέται με λανθασμένη 
ακολουθία.

-ή-

παρήλθαν 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των καταχωρίσεων 
μέσω των πλήκτρων.

Επαναλάβετε από την αρχή.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
αναβοσβήνει.

Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός τρεις φορές 
και το σύστημα έχει εισέλθει σε λειτουργία 
χρονοκαθυστέρησης. 

Περιμένετε δύο λεπτά και επαναλάβετε από την αρχή.

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι 
αναμμένη.

Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή -Ή- Η μπαταρία 
ενδέχεται να είναι λάθος τύπου.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες.

Καταχώριση προϊόντος
masterlock.eu/safes

Με την καταχώριση του δικού σας προϊόντος Master Lock, μπορείτε να 
ανακτήσετε εύκολα κωδικούς που ξεχάσατε, συνδυασμούς ή να παραγγείλετε νέα 
κλειδιά αν χάσετε αυτά που έχετε. Η καταχώριση διασφαλίζει επίσης την ιδανική 
εξυπηρέτηση του πελάτη, εάν τυχόν υπάρχει κάποια ερώτηση ή προβληματισμός 
για το προϊόν Master Lock. Καταχωρώντας το προϊόν σας Master Lock, μπορείτε 
να είστε βέβαιοι ότι στην ατυχή περίπτωση τυχόν πυρκαγιάς, η αντικατάσταση 
του χρηματοκιβωτίου σας (κατόπιν υποβολής επίσημων εγγράφων) είναι 
διασφαλισμένη.

Εγγύηση αντικατάστασης εφ’ 
όρου ζωής μετά από πυρκαγιά
Εάν το προϊόν της Master Lock βρεθεί σε πυρκαγιά, θα σφραγιστεί και θα 
απαιτηθεί να ανοιχτεί με εργαλείο. Για να μην διαταραχθούν οι δραστηριότητές 
σας, η Master Lock θα σας στείλει ένα χρηματοκιβώτιο αντικατάστασης χωρίς 
χρέωση. Για να δικαιούστε την εγγύηση αντικατάστασης μετά από πυρκαγιά, 
πρέπει να γίνει καταχώριση του προϊόντος σας από εσάς (τον αρχικό κάτοχο) 
κάνοντας επίσκεψη στη σελίδα masterlock.eu/safes.

’Εχετε ερωτήσεις;
Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με το προϊόν Master Lock που διαθέτετε, 
επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο masterlock.eu/safes.


