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Αγαπητή πελάτισσα, 
Αγαπητέ πελάτη, 

 
Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος Praktiker. Όπως όλα τα προϊόντα 
Praktiker έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 
 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις 
εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία. 
 
Ευχαριστούμε πολύ! 
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Πριν ξεκινήσετε… 
 

Χρήση του προϊόντος  
 

Η ενδεδειγμένη χρήση αυτού του χρηματοκιβωτίου περιλαμβάνει τη φύλαξη 
προσωπικών αντικειμένων ή σημαντικών ειδών όπως χρήματα, κοσμήματα, 
πιστοποιητικά, έγγραφα, κ.α. 
Το χρηματοκιβώτιο αυτό είναι πυράντοχο: Μπορεί να προφυλάξει τα πολύτιμα 
έγγραφά σας έως και μία ώρα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία φτάσει τους 927οC 
(1700οF).     
Το χρηματοκιβώτιο αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.   
Το χρηματοκιβώτιο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. 
Για μεγαλύτερη προστασία από κλοπή, το χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να στερεωθεί 
επαρκώς.   
Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των οδηγιών 
χρήσης. 
Κάθε μορφή χρήσης που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θεωρείται 
εσφαλμένη και δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της νομικής ευθύνης του κατασκευαστή. 

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται; 
 
Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις 
προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα σύμβολα: 
 

 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση. Τηρείτε 
όλες τις οδηγίες ασφαλείας. 

 

Τύπος και πηγή κινδύνου! 
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για την επαγρύπνηση και την 
πρόληψη κινδύνων γενικής φύσεως. Εμφανίζεται π.χ. σε σχέση με 
προειδοποιήσεις ή άλλα σύμβολα τα οποία αν δεν ληφθούν υπόψη 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή βλάβες στο προϊόν.    

 

Σημείωση: 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν 
να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται. 
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Γενικές οδηγίες ασφαλείας  
 
 Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 
 Φροντίστε να φυλάξετε τις οδηγίες για να τις μεταβιβάσετε στον επόμενο κάτοχο 

του προϊόντος. 
 Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος από άτομα κάτω των 18 ετών και από 

χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του. Το προϊόν αυτό δεν 
αποτελεί παιχνίδι.  
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Το προϊόν σας με μια ματιά 

 

1. Πόρτα χρηματοκιβωτίου  
2. Κλειδαριά 
3. Κλειδιά 

Περιεχόμενα συσκευασίας  

 Χρηματοκιβώτιο (1) 
 Κλειδιά (2) 
 Οδηγίες χρήσης 
 

 
  

 

Σημείωση: 
Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.  
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Λειτουργία 
 
 

Άνοιγμα και κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου  
 
1. Τοποθετήστε το κλειδί (3) στην κλειδαριά (2). 
2. Περιστρέψτε το κλειδί με τη φορά των δεικτών του ρολογιού  για να ανοίξετε το 

χρηματοκιβώτιο.  
3. Περιστρέψτε το κλειδί αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού  για να 

κλειδώσετε το χρηματοκιβώτιο. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φυλάσσετε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος το οποίο γνωρίζετε μόνο εσείς, 
προκειμένου να αποτρέψετε τη χρήση του χρηματοκιβωτίου από τρίτους. 
Συνιστούμε να φυλάσσετε τα κλειδιά πάντα σε ξεχωριστό μέρος το καθένα. Μην 
φυλάσσετε το αναπληρωματικό κλειδί στο χρηματοκιβώτιο!    

 

 

 

  

 

Σημείωση: 
Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να τοποθετείται οριζοντίως κατά την 
τοποθέτησή του.  
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Καθαρισμός και συντήρηση 

Καθαρισμός  

 

1. Σκουπίστε τις επιφάνειες του προϊόντος με ένα ελαφρώς νωπό πανί. 
2. Σε περίπτωση σκληρής βρωμιάς, χρησιμοποιήστε επιπλέον κάποιο ουδέτερο 

απορρυπαντικό. Στη συνέχεια στεγνώστε το καθαρισμένο σημείο με ένα στεγνό 
πανί. 

 
Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά, καθαριστικά ή διαλυτικά μέσα, όπως 
σκληρά σφουγγάρια ή πανιά. Θα μπορούσαν να φθείρουν τις επιφάνειες του 
προϊόντος. 
 

Συντήρηση  

 

1. Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για ενδεχόμενη διάβρωση. Σε περίπτωση εντοπισμού 
διάβρωσης, αντιμετωπίστε την με ειδικές βαφές προστασίας, οι οποίες 
διατίθενται στο εμπόριο. 

2. Λιπαίνετε τους μεντεσέδες της πόρτας εάν διαπιστώσετε πως η πόρτα κάνει 
θόρυβο κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο. 

3. Σε καμιά περίπτωση μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις στο χρηματοκιβώτιο. 
4. Τυχόν ζημιές πρέπει να επισκευάζονται από ειδικευμένο τεχνικό. Απευθυνθείτε 

στο κατάστημα αγοράς. 
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Τεχνικά στοιχεία 
 
 

Εξωτερικές διαστάσεις 30.4x40x33 cm 
Εσωτερικές διαστάσεις 22.4x32x22.3 cm 
Βάρος 25 Kg 
 
 
Απόρριψη της συσκευής  
 
Τα απόβλητα αυτού του εξοπλισμού είναι αξιοποιήσιμα υλικά και δεν πρέπει να 
απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. 
Απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία του  δήμου σας για πληροφορίες σχετικά με 
τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός 
εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές 
επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η 
απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον. 
 

Απόρριψη της συσκευασίας 

  

 

  

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με 
αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης. 
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Εγγύηση  

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία 
αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.   
Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος 
τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες 
εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες 
δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω 
χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν 
σημαντικές υποδείξεις. 
Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε 
την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας 
αγοράς.  
 

Υποδείξεις : 

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα 
εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός. 

2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης 
παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς. 

 

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε  μαζί 
σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα: 

- Απόδειξη αγοράς 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα 
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή   

αναφορά του ελαττώματος. 
 

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, 
αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.  

 
Εισαγωγέας: 
Praktiker Hellas Α.Ε. 
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

http://www.praktiker.gr/
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