Ψηφιακό κιβώτιο ασφάλειας από ατσάλι
Μοντέλα 6108G & 6110G

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Μοντέλα 6108G & 6110G

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

1 – Ψηφιακό κιβώτιο ασφάλειας
από ατσάλι
1 – Εγχειρίδιο Λειτουργίας
2 – Κλειδιά Αντικατάστασης
Έκτακτης Ανάγκης
4 – Μπαταρίες “AA”

ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ!
Εάν λείπουν μέρη του πακέτου ή έχετε δυσκολία
στη χρήση του κιβωτίου, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Το μαγαζί δεν θα δεχθεί επιστροφές προϊόντων
χωρίς προηγούμενη έγκριση. Θα πρέπει πρώτα
να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Αμερική/Καναδάς 1-877-354-5457 (Χωρίς Χρέωση)
Αυστραλία 0011-800-5325-7000 (Χωρίς Χρέωση)
Γερμανία 00-800-5325-7000 (Χωρίς Χρέωση)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A - Κάλυμμα του Κλειδιού

Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο και μην το τοποθετείτε μέσα στον χαρτοφύλακα!

Έκτακτης Ανάγκης
B - Άνοιγμα/Κλείσιμο Διακόπτη
C - Πληκτρολόγιο
D - Ένδειξη LED
E - Καπάκι Κιβωτίου
F - Χερούλι Μεταφοράς
G - Μέρος Κιβωτίου

H - Καπάκι Κιβωτίου
I - Θήκη Μπαταρίας
J - Κουμπί Επαναφοράς

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΒΗΜΑ 1: ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε συμπεριλάβει 4 μπαταρίες "AA"
που παρέχουν ρεύμα για το ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο. Αυτές θα πρέπει να
εγκατασταθούν πριν από τη χρήση του κιβωτίου σας. Αν το κιβώτιο σας είναι
κλειδωμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί Έκτακτης Ανάγκης για να το
ανοίξετε.

1. Αφαιρέστε το Μαύρο Κάλυμμα του κλειδιού
Έκτακτης Ανάγκης.

1.

2. Τοποθετήστε το κλειδί Έκτακτης Ανάγκης και 2.
γυρίστε το με στροφή ¼ προς τα αριστερά.

3. Γυρίστε τον διακόπτη Άνοιγμα/Κλείσιμο με
στροφή ¼ προς τα αριστερά και ανοίξτε το
καπάκι.

3.

4.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της
μπαταρίας σπρώχνοντας και πιέζοντας προς
τα κάτω.

5. Τοποθετείστε τις μπαταρίες όπως
απεικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης της
μπαταρίας.
6. Όταν οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά,
κλείστε το καπάκι της θήκης.
Κλείστε το καπάκι, στρίψτε τον διακόπτη &
τοποθετήστε το κλειδί στην “κλειδωμένη”
θέση και αντικαταστήστε το κάλυμμα του
κλειδιού Έκτακτης Ανάγκης.

5.

6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι μπαταρίες αφαιρεθούν ή δεν δουλεύουν, η μνήμη του
πληκτρολογίου ΔΕΝ θα σβηστεί και ο ενεργός προγραμματισμένος κώδικας θα
συνεχίσει να δουλεύει μέχρι το ρεύμα να αποκατασταθεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΒΗΜΑ 2: ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ο προκαθορισμένος εργοστασιακός κωδικός χρήστη είναι 3  .

1. Εισάγετε τον προκαθορισμένο
εργοστασιακό κωδικό και θα δείτε την
ένδειξη LED να γίνεται πράσινη.

1.

2. Γυρίστε τον διακόπτη Άνοιγμα/Κλείσιμο με
στροφή ¼ προς τα αριστερά και ανοίξτε το
καπάκι.

2.

3. Για να προγραμματίσετε νέο κωδικό, πιέστε
το κόκκινο κουμπί επαναφοράς στη δεξιά
πλευρά του πλαισίου της μπαταρίας.
Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει Πορτοκαλί.

3.

4. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό (μέχρι 5 ψηφία), ακολουθούμενα από το
πλήκτρο  και επαναλάβετε δεύτερη φορά. Παράδειγμα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - .
Μετά το πρώτο σετ η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει πορτοκαλί και μετά τη
δεύτερη φορά θα αναβοσβήνει πράσινο που δείχνει ότι έχετε επιτυχώς
επαναπρογραμματίσει τον κωδικό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΒΗΜΑ 3: ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:
Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης Άνοιγμα/Κλείσιμο είναι στην
ασφαλισμένη θέση.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Οι παρακάτω πληροφορίες απαιτούνται για την παραγγελία κλειδιών:
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (1 από τις 2 επιλογές παρακάτω)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΜΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ!
•
Αντίγραφο της απόδειξης αγοράς που να δείχνει το κατάστημα, την
ημερομηνία & την περιγραφή προϊόντος.
•
Αντίγραφο φωτογραφίας από ταυτότητα (Δίπλωμα οδήγησης,
διαβατήριο, ταυτότητα).
ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εάν η απόδειξη αγοράς δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω
e-mail ή τηλεφώνου για να ζητήσετε μια “Φόρμα Επαλήθευσης Κατοχής
Προϊόντος”.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
•
Όνομα & Διεύθυνση
•
Αριθμός μοντέλου #
Αποστολής
•
Σειριακός αριθμός #
•
E-mail (Εάν διατίθεται)
•
Κλειδί Ασφάλειας #
•
Τηλέφωνο
•
Ποσότητα Κλειδιών που
•
Κατάλληλη ώρα επικοινωνίας
παραγγέλθηκαν
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
• Ανά Κλειδί:
• Τηλέφωνο:
Αμερική/Καναδάς - $12.00 (USD)
Visa ή
Αυστραλία - $15.00 (AUD)
MasterCard
Γερμανία - €11.00 (EU)
• Ταχυδρομείο:
• Ταχυμεταφορά:
Επιταγή ή
Επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσθετες
Εντολή Πληρωμής
επιβαρύνσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ 6110G – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Από την εξωτερική
αριστερή πλευρά του
κιβωτίου αφαιρέστε το
βύσμα από την οπή.

1.

2. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω
από το αντικείμενο και
περιτυλίξτε το μέχρι να
σχηματιστεί βρόχος.

2.

Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του
μπροστινού μέρους του κιβώτιου.
Μην αφαιρείτε τις ετικέτες ασφάλειας της
ταυτότητας!
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙ
Ο 4ψήφιος αριθμός είναι χαραγμένος
στον μεταλλικό δακτύλιο γύρω από την
οπή του κλειδιού.

3. Πιέστε το κουμπί
3.
απασφάλισης και κρατήστε
το πατημένο.

4. Τοποθετείστε το καλώδιο
ασφαλείας στην οπή και
αφήστε το.
.

4.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η LH Licensed Products, Inc, ("LHLP, Inc") εγγυάται ότι για επτά (7) έτη από την
ημερομηνία αγοράς, το προϊόν αυτό θα είναι απαλλαγμένο από δομικές ή μηχανικές
βλάβες που προκύπτουν από τα υλικά ή την κατασκευή. Η LHLP, Inc, με δική της
επιλογή και για την αποζημίωση του αγοραστή σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε από τα μέρη του
προϊόντος διαπιστώθηκε ότι είναι ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Αντικατάσταση ή επισκευή θα γίνεται με ένα νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν. Εάν το
προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με ένα παρόμοιο
προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ.
Η εγγύηση ισχύει μόνο για την αρχική αγορά από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής
αγοράς και δεν μεταβιβάζεται. Θα πρέπει να φυλάξετε την πρωτότυπη απόδειξη
πώλησης. Η απόδειξη αγοράς απαιτείται για να λάβετε την εγγύηση.
Οι LHLP, Inc, έμποροι, κέντρα παροχής υπηρεσιών, καταστήματα λιανικής πώλησης
που πωλούν το προϊόν αυτό δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή με
οποιοδήποτε τρόπο να αλλάξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για το φινίρισμα του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση δεν
καλύπτει τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων ή τη ζημία που προκύπτει από τα
ακόλουθα: την αμελή χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος, τη χρήση σε αντίθεση με τις
οδηγίες λειτουργίας, την αποσυναρμολόγηση, την επισκευή ή την μετατροπή από
οποιονδήποτε τρίτο εκτός της LHLP, Inc ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης, την
ακατάλληλη εγκατάσταση, ή έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία. Επιπλέον, η
εγγύηση δεν καλύπτει Θεομηνίες όπως φωτιές, πλημμύρες, τυφώνες και
ανεμοστρόβιλους.
Η LHLP, Inc δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που
προκλήθηκαν από την παραβίαση της εγγύηση ή με άλλο τρόπο σχετικά με την πώληση αυτού του

Το σήμα κατατεθέν της Honeywell χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Honeywell International Inc. Η Honeywell
International Inc. δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε
σχέση με αυτό το προϊόν.

προϊόντος. Η LHLP, Inc δεν είναι επίσης υπεύθυνη για: δαπάνες που συνδέονται με την αφαίρεση
ή την εγκατάσταση του προϊόντος, ζημιές ή απώλειες των περιεχομένων του προϊόντος, της άνευ
αδείας αφαίρεσης του περιεχομένου και ζημιές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Η LHLP, INC αποποιείται οποιαδήποτε ΑΛΛΕΣ εγγυήσεις.
Εκτός από το βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εγγύηση
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό είναι περιορισμένη σε διάρκεια. Σε
ορισμένες πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση, τον περιορισμό των τυχαίων ή
επακόλουθων ζημιών και τους περιορισμούς στη διάρκεια μιας εγγύησης. Οπότε οι παραπάνω
περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά
δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία,
από επαρχία σε επαρχία, ή από χώρα σε χώρα.
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