
Αναλυτικό διάγραμμα λειτουργικών στοιχειών

Οδηγίες Τοποθέτησης
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Οδηγίες Λειτουργίας
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Κοσμηματο-
θήκη

Επιφάνεια
αφής

Οπή 
επαναφοράς

Μπαταρία

Οδηγός

Πλήκτρο
False  

Πρόσβαση 
στο Android

Ανάλυση

Τα κοσμήματα ταξινομούνται όμορφα,

βολικά και άνετα.

Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το
πλαίσιο αφής. Έπειτα εισάγεται και ορίστε
τον κωδικό πρόσβασης.
BAT: υποδηλώνει ανεπάρκεια ισχύς.

OK: εισαγωγή σωστή. Αρχικό password: *1234#
ERR: Λάθος εισαγωγή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα
και επανεισάγετε τον κωδικό.

Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
(σημείωστε ότι το κουμπί ενεργοποιείται 
όταν το πιέσετε για 5 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε την μπαταρία. (Προσοχή στον
θετικό και αρνητικό πόλο.)

Αθόρυβος, υψηλής ποιότητας, πλήρους
έκτασης οδηγός.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "false" αν
αποτύχετε να ανοίξετε το συρτάρι με τον
κωδικό πρόσβασης. (Μην αποθηκεύετε 
κλειδιά στο συρτάρι).

H θύρα πρόσβασης σε κατάσταση αναμονής
μπορεί να τροφοδοτηθεί από κοινό κινητό
τηλέφωνο 3.7V

Νο Λειτουργικά
μέρη

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Κοσμηματο-
θήκη

Επιφάνεια
αφής

Οπή 
επαναφοράς

Μπαταρία

Οδηγός

Πλήκτρο
False  

Πρόσβαση 
στο Android

Ανάλυση

Τα κοσμήματα ταξινομούνται όμορφα,

βολικά και άνετα.

Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το
πλαίσιο αφής. Έπειτα εισάγεται και ορίστε
τον κωδικό πρόσβασης.
BAT: υποδηλώνει ανεπάρκεια ισχύς.

OK: εισαγωγή σωστή. Αρχικό password: *1234#
ERR: Λάθος εισαγωγή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα
και επανεισάγετε τον κωδικό.

Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
(σημείωστε ότι το κουμπί ενεργοποιείται 
όταν το πιέσετε για 5 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε την μπαταρία. (Προσοχή στον
θετικό και αρνητικό πόλο.)

Αθόρυβος, υψηλής ποιότητας, πλήρους
έκτασης οδηγός.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "false" αν
αποτύχετε να ανοίξετε το συρτάρι με τον
κωδικό πρόσβασης. (Μην αποθηκεύετε 
κλειδιά στο συρτάρι).

H θύρα πρόσβασης σε κατάσταση αναμονής
μπορεί να τροφοδοτηθεί από κοινό κινητό
τηλέφωνο 3.7V

Νο Λειτουργικά
μέρη

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Κοσμηματο-
θήκη

Επιφάνεια
αφής

Οπή 
επαναφοράς

Μπαταρία

Οδηγός

Πλήκτρο
False  

Πρόσβαση 
στο Android

Ανάλυση

Τα κοσμήματα ταξινομούνται όμορφα,

βολικά και άνετα.

Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το
πλαίσιο αφής. Έπειτα εισάγεται και ορίστε
τον κωδικό πρόσβασης.
BAT: υποδηλώνει ανεπάρκεια ισχύς.

OK: εισαγωγή σωστή. Αρχικό password: *1234#
ERR: Λάθος εισαγωγή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα
και επανεισάγετε τον κωδικό.

Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
(σημείωστε ότι το κουμπί ενεργοποιείται 
όταν το πιέσετε για 5 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε την μπαταρία. (Προσοχή στον
θετικό και αρνητικό πόλο.)

Αθόρυβος, υψηλής ποιότητας, πλήρους
έκτασης οδηγός.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "false" αν
αποτύχετε να ανοίξετε το συρτάρι με τον
κωδικό πρόσβασης. (Μην αποθηκεύετε 
κλειδιά στο συρτάρι).

H θύρα πρόσβασης σε κατάσταση αναμονής
μπορεί να τροφοδοτηθεί από κοινό κινητό
τηλέφωνο 3.7V

Νο Λειτουργικά
μέρη

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Κοσμηματο-
θήκη

Επιφάνεια
αφής

Οπή 
επαναφοράς

Μπαταρία

Οδηγός

Πλήκτρο
False  

Πρόσβαση 
στο Android

Ανάλυση

Τα κοσμήματα ταξινομούνται όμορφα,

βολικά και άνετα.

Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το
πλαίσιο αφής. Έπειτα εισάγεται και ορίστε
τον κωδικό πρόσβασης.
BAT: υποδηλώνει ανεπάρκεια ισχύς.

OK: εισαγωγή σωστή. Αρχικό password: *1234#
ERR: Λάθος εισαγωγή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα
και επανεισάγετε τον κωδικό.

Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
(σημείωστε ότι το κουμπί ενεργοποιείται 
όταν το πιέσετε για 5 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε την μπαταρία. (Προσοχή στον
θετικό και αρνητικό πόλο.)

Αθόρυβος, υψηλής ποιότητας, πλήρους
έκτασης οδηγός.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "false" αν
αποτύχετε να ανοίξετε το συρτάρι με τον
κωδικό πρόσβασης. (Μην αποθηκεύετε 
κλειδιά στο συρτάρι).

H θύρα πρόσβασης σε κατάσταση αναμονής
μπορεί να τροφοδοτηθεί από κοινό κινητό
τηλέφωνο 3.7V

Νο Λειτουργικά
μέρη

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Κοσμηματο-
θήκη

Επιφάνεια
αφής

Οπή 
επαναφοράς

Μπαταρία

Οδηγός

Πλήκτρο
False  

Πρόσβαση 
στο Android

Ανάλυση

Τα κοσμήματα ταξινομούνται όμορφα,

βολικά και άνετα.

Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το
πλαίσιο αφής. Έπειτα εισάγεται και ορίστε
τον κωδικό πρόσβασης.
BAT: υποδηλώνει ανεπάρκεια ισχύς.

OK: εισαγωγή σωστή. Αρχικό password: *1234#
ERR: Λάθος εισαγωγή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα
και επανεισάγετε τον κωδικό.

Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
(σημείωστε ότι το κουμπί ενεργοποιείται 
όταν το πιέσετε για 5 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε την μπαταρία. (Προσοχή στον
θετικό και αρνητικό πόλο.)

Αθόρυβος, υψηλής ποιότητας, πλήρους
έκτασης οδηγός.

Χρησιμοποιήστε το  πλήκτρο "false" αν
αποτύχετε να ανοίξετε το συρτάρι με τον
κωδικό πρόσβασης. (Μην αποθηκεύετε 
κλειδιά στο συρτάρι).

H θύρα πρόσβασης σε κατάσταση αναμονής
μπορεί να τροφοδοτηθεί από κοινό κινητό
τηλέφωνο 3.7V



Οδηγίες Τοποθέτησης:
1.Βραχίονας στήριξης : Πρώτα τοποθετήστε το βραχίονα

στο κάτω μέρος της κοσμηματοθήκης σύμφωνα με τη θέση
τοποθέτησης που έχει επιλεγεί (για παράδειγμα αριστερά).

2.Διαχωρίστε τα μέρη της κοσμηματοθήκης : ανοίξτε το
κουτί, βγάλτε το εσωτερικό συρτάρι, προσοχή στο
εσωτερικό του συρταριού και στα ηλεκτρονικά μέρη, να μην
καταστρέψετε και να μην μετακινήσετε την κλειδαριά.

3.Εγκατάσταση του εξωτερικού τμήματος της
κοσμηματοθήκης : τοποθετήστε την κοσμηματοθήκη στο
βραχίονα του εξωτερικού κουτιού. Μετρήστε που θα
τοποθετήσετε τον μηχανισμό, βιδώστε από το εξωτερικό του
κουτιού και στη συνέχεια ασφαλίστε την εξωτερική θήκη.

4.Τοποθετήστε το συρτάρι: Πολύ προσεκτικά τοποθετήστε
το εσωτερικό συρτάρι, ευθυγραμμίστε τον οδηγό πιέζοντας
ελαφριά για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μην σπρώξετε
τον οδηγό με δύναμη.

5.Εγκατάσταση μετώπης : Bρείτε την γραμμή όπου
ευθυγραμμίζεται η μετώπη, τρυπήστε με 2 βίδες από το
εσωτερικό, περίπου 64mm απόσταση, έπειτα τοποθετήστε τη
μετώπη στις τρύπες, κλείστε το συρτάρι και ελέγξτε τη θέση
του συρταριού, η μετώπη μπορεί να ρυθμιστεί από αυτές τις
2 βίδες. Η καλύτερη θέση για να ασφαλίσετε το συρτάρι
είναι και από τις 2 πλευρές της τρύπας.
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