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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ NIVAL 
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ρξεηάδνληαη ηέζζεξηο κπαηαξίεο 1,5 V (Βνιη) ηύπνπ ΑΑ. Γηα λα αιιάμεηε ηηο 

κπαηαξίεο, ηξαβήμηε πξνο ηα δεμηά ην θαπάθη πνπ είλαη δεμηά από ην πιεθηξνιόγην. Όηαλ 

ηνπνζεηεζνύλ αθνύηε έλα αθνπζηηθό ζήκα κπηπ ηξεηο θνξέο. 

 

Άνοιγμα ηοσ τρημαηοκιβωηίοσ 

Ο εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο είλαη 1 2 3 4. 

Γηα λα αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην ρξεκαηνθηβώηην απιά παηήζηε πξώηα ην θνπκπί C , κεηά ηνλ 

θσδηθό 1 2 3 4 θαη ηέινο ηελ ην θνπκπί ηεο δίεζεο ( # ). Κάζε θνξά πνπ παηάηε θάπνην θνπκπί 

αθνύγεηαη θαη έλα αθνπζηηθό ζήκα κπηπ. Μόιηο παηήζεηε ηελ δίεζε αθνύγεηαη έλα ζπλερέο 

επαλαιακβαλόκελν κπηπ πνπ δειώλεη όηη έρεη γίλεη δεθηόο ν θσδηθόο θαη μεθηλά ν ρξόλνο θαηά ηνλ 

νπνίν έρεηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα λα αλνίμεηε ην ρξεκαηνθηβώηην. Έρεηε κόιηο ηξία δεπηεξόιεπηα 

γηα λα ζηξίςεηε δεμηόζηξνθα ην ζηξνγγπιό κνριό πνπ είλαη αξηζηεξά από ην πιεθηξνιόγην θαη λα 

ηξαβήμεηε κε απηό ηελ πόξηα πξνο ην κέξνο ζαο. 

Αλ δελ πξνιάβεηε λα γπξίζεηε ηνλ κνριό κέζα ζηα ηξία απηά δεπηεξόιεπηα, αθόκα θαη αλ 

πξνζπαζήζεηε ν κνριόο δελ ζα γπξλάεη. Σόηε απιά παηήζηε ηνλ θσδηθό από ηελ αξρή. 

ε περίπηωζη λάθος κωδικού 

Αλ παηήζεηε ιάζνο θσδηθό ηόηε έλα ζπλερόκελν επαλαιακβαλόκελν κπηπ ζα αθνπζηεί. Αλ 

παηήζεηε ιάζνο θσδηθό πένηε θορές , ηόηε ην πιεθηξνιόγην δελ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο 

ζαο εθηόο θαη αλ παηήζεηε ηνλ θσδηθό δύν ζπλερόκελεο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα αλ ν θσδηθόο είλαη 

1 2 3 4 πξέπεη λα παηήζεηε C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # . Καηά ηελ δηάξθεηα απηή ΓΔΝ  ζα αθνύγεηαη ην 

ερεηηθό ζήκα κπηπ θάζε θνξά πνπ ζα παηάηε ηα θνπκπηά, παξά ζα αλάβεη κόλν ην ελδεηθηηθό 

ιακπάθη. 

Κλείζιμο τρημαηοκιβωηίοσ 

Κιείζηε θαλνληθά ηελ πόξηα θαη γπξίζηε ηνλ ζηξνγγπιό κνριό αξηζηεξόζηξνθα κέρξη ην ηέξκα. 

ΠΡΟΟΥΗ είλαη ζεκαληηθό θάζε θνξά πνπ θιείλεηε ην ρξεκαηνθηβώηην λα δνθηκάδεηε αλ έρεηε 

όλησο θιείζεη, πξνζπαζώληαο λα ην αλνίμεηε ηξαβώληαο ην κνριό πξνο ην κέξνο ζαο. 

Αλλαγή κωδικού  

ΠΡΟΟΥΗ , Γηαβάζηε πξώηα όια ηα βήκαηα πξηλ μεθηλήζεηε ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ 

θσδηθνύ θαη αθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

Βήμα πρώηο : Αλνίμηε ην ρξεκαηνθηβώηην κε ηνλ ππάξρνλ θσδηθό. Πξνζνρή κελ θιείζεηε ηελ 

πόξηα αλ δελ επηβεβαηώζεηε ηνλ λέν θσδηθό. Αθνινπζήζηε ΑΡΓΑ θαη με προζοτή ηα επόκελα 

βήκαηα. 

Βήμα δεύηερο : Έρνληαο αλνίμεη ην ρξεκαηνθηβώηην ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πόξηαο ,ππάξρεη έλα 

θνπκπί Μ. Παηήζηε απηό ην θνπκπί κία θνξά. 

Βήμα ηρίηο : Παηήζηε αξγά ηνλ θαηλνύξγην θσδηθό. Ο θσδηθόο απηόο κπνξεί λα είλαη από 4 έσο 10 

λνύκεξα. αο πξνηείλνπκε λα απνθύγεηε ρξνλνινγίεο γέλλεζεο θιπ , δειαδή λνύκεξα πνπ είλαη 

εύθνιν λα καληέςεη θάπνηνο.  

 



 

 

 

Βήμα ηέηαρηο : Παηήζηε ηελ δίεζε (#).  

Βήμα πέμπηο : ΠΡΙΝ θιείζεηε ηελ πόξηα δνθηκάζηε ηνλ θσδηθό ζαλ λα ήηαλ ε πόξηα θιεηζηή θαη 

βεβαησζείηε όηη νη κπάξεο αλνίγνπλ θάζε θνξά πνπ παηάηε ηνλ ζσζηό θσδηθό θαη γπξλάηε ηνλ 

ζηξνγγπιό κνριό. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλνίγνπλ νη κπάξεο δνθηκάζηε λα μαλαβάιεηε θαηλνύξγην 

θσδηθό. 

Αλλαγή μπαηαριών 

Αλ ζε πεξίπησζε πνπ βάδεηε ηνλ θσδηθό ζσζηά, ην ρξεκαηνθηβώηην δελ αλνίγεη θαη ηαπηόρξνλα ην 

ιακπάθη ηξεκνπαίδεη θαη αθνύγεηαη ζπλερέο θαη επαλαιακβαλόκελν κπηπ θάζε θνξά πνπ παηάηε 

θάπνην λνύκεξν, ηόηε νη κπαηαξίεο δελ έρνπλ αξθεηή δύλακε λα αλνίμνπλ ην ρξεκαηνθηβώηην. 

Αιιάμηε ηηο κε ηέζζεξηο θαηλνύξγηεο κπαηαξίεο 1,5 V (Βνιη) ηύπνπ ΑΑ θαηά πξνηίκεζε αιθαιηθέο 

Με ηξία αλνίγκαηα θάζε κέξα, κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο, ν ρξόλνο δηάξθεηαο ησλ κπαηαξηώλ είλαη 

πεξίπνπ 2 ρξόληα. Ωζηόζν γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ εκείο ζπληζηνύκε 

αιιαγή κία θνξά ην ρξόλν. 

Απώλεια κωδικού 

ε πεξίπησζε πνπ μεράζαηε ηνλ θσδηθό απλά καλέζηε μας. 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΟΣΔ ΜΗΝ ΗΜΔΙΩΝΔΣΔ ΣΟΝ ΚΩΓΙΚΟ Δ 

ΥΑΡΣΙ Η’ ΚΙΝΗΣΟ. ΠΡΟΠΑΘΗΣΔ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΤΜΔΡΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ 

ΜΠΟΡΔΙΣΔ ΝΑ ΘΤΜΑΣΔ ΜΔ ΔΤΚΟΛΙΑ. 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ C -> ΚΩΓΙΚΟ (π.ρ. 1 2 3 4) -> # -> ΓΤΡΙΜΑ ΜΟΥΛΟΤ ΓΔΞΙΑ  

ΚΛΔΙΙΜΟ : ΓΤΡΙΜΑ ΜΟΥΛΟΤ ΑΡΙΣΔΡΑ 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΓΙΚΟΤ (ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΟΡΣΑ) Μ -> ΝΔΟ ΚΩΓΙΚΟ -> #  

 

    ΜΔ ΔΚΣΙΜΗΗ  

 

 
 

ΜΠΟΤΡΙΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 


