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ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Ψηφιακό ασφαλές χρηματοκιβώτιο από ανοξείδωτο
ατσάλι
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ!

1 – Ψηφιακό Ασφαλές
Χρηματοκιβώτιο από Ανοξείδωτο
Ατσάλι
1 – Οδηγίες Χρήσης
2 – Κλειδιά
1 – Κλειδί Αντικατάστασης
Έκτακτης Ανάγκης
4 – Μπαταρίες “AA”
1 – Συσκευασία με Σίλικα Τζελ

Εάν λείπουν μέρη του πακέτου ή έχετε
δυσκολία στη χρήση του, 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

Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο και μην το τοποθετείτε μέσα στο
χρηματοκιβώτιο!

A
B
C
D
E
F

- Οπή Εισαγωγής Κλειδιού
- Οθόνη Προβολής
- Καπάκι Μπαταρίας
- Μεντεσέδες Πόρτας
- Πλαστικά Στηρίγματα
- Ηλεκτρονικό Ψηφιακό
Πληκτρολόγιο
G - Ασφαλές Σώμα
Χρηματοκιβωτίου
H - Θύρα Ασφαλείας
I - Ετικέτα Σειριακού Αριθμού

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΒΗΜΑ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΒΗΜΑ 2: ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για την διευκόλυνση σας, έχουμε συμπεριλάβει 4 μπαταρίες “AA” οι οποίες παρέχουν
ρεύμα στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου. Θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν το
χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιηθεί.

Αφού τοποθετηθούν οι μπαταρίες και το χειριστήριο τροφοδοτείται, το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση του
ρολογιού και του ημερολογίου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να εισάγετε όλες
τις πληροφορίες χωρίς καθυστερήσεις. Εάν το φως σβήσει, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό
από την αρχή.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών
που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα
ελέγχου, σπρώχνοντας το προς τα δεξιά.

1.

2. Τοποθετήστε τις 4 μπαταρίες “AA” στη θήκη των
μπαταριών όπως φαίνεται στο εσωτερικό της
θήκης.

2.

3. Εάν οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά, θα
ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, η οθόνη θα
αναβοσβήσει και θα βγει η ένδειξη “GOOD”
(καλώς)
4. Αφού τοποθετήσετε κατάλληλα τις μπαταρίες,
τοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης των
μπαταριών.

1. Με τη θύρα ασφαλείας κλειστή πιέστε το πλήκτρο “” και

1.

στη συνέχεια το “9”.
Η ένδειξη της οθόνης θα γίνει πορτοκαλί.

EXAMPLE

3.

2. Εισάγετε το Έτος – 2 Ψηφία

2.

2010 =

3. Εισάγετε τον Μήνα – 2 Ψηφία

3.

Φεβρουάριος=

4. Εισάγετε την Ημερομηνία – 2 Ψηφία

4.

30 =

5.

Δευτέρα =

6.

9:26 πμ =

7.

9:26 πμ =

5. Εισάγετε την Ημέρα – 1 Ψηφίο (δείτε το παρακάτω
διάγραμμα)

4.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνίσταται να
αλλάζετε μπαταρίες όταν αποδυναμωθούν όπως
φαίνεται στην Ένδειξη Ισχύς της Μπαταρίας (A) ή
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να
χρησιμοποιούνται Μη- αλκαλικές ή
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Εάν οι μπαταρίες αφαιρεθούν ή δεν δουλεύουν, η μνήμη του πληκτρολογίου ΔΕΝ
θα διαγραφεί και ο ενεργός προγραμματισμένος κωδικός θα ξαναλειτουργήσει
όταν το ρεύμα αποκατασταθεί.

6. Εισάγετε την Ώρα– 2 Ψηφία (δείτε το παρακάτω
διάγραμμα)

7. Εισάγετε τα λεπτά – 2 Ψηφία
ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σαββάτο
Κυριακή

#
1
2
3
4
5
6
7

ΩΡΑ
1:00 πμ
2:00 πμ
3:00 πμ
4:00 πμ
5:00 πμ
6:00 πμ
7:00 πμ
8:00 πμ

##
01
02
03
04
05
06
07
08

Όταν τα εισάγετε σωστά, η οθόνη θα σταματήσει
να αναβοσβήνει και θα εμφανίσει τις
πληροφορίες που προγραμματιστήκαν.

ΩΡΑ
9:00 πμ
10:00 πμ
11:00 πμ
12:00 μμ
1:00 μμ
2:00 μμ
3:00 μμ
4:00 μμ

##
09
10
11
12
13
14
15
16

ΩΡΑ
5:00 μμ
6:00 μμ
7:00 μμ
8:00 μμ
9:00 μμ
10:00 μμ
11:00 μμ
12:00 πμ

##
17
18
19
20
21
22
23
00

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΒΗΜΑ 3: ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Αυτό το χρηματοκιβώτιο είναι εξοπλισμένο με ένα διπλό ψηφιακό/βασικό σύστημα
κλειδώματος που απαιτεί την εισαγωγή ενεργού κωδικού χρήστη για να το
ξεκλειδώσετε και ένα κλειδί για να το ανοίξετε. Επιτρέπει δύο χωριστούς
επαναπρογραμματιζομένους ενεργούς κωδικούς χρήστη.

ΒΗΜΑ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Για την εξασφάλιση του απορρήτου, η διαδικασία θα
πρέπει να επαναληφθεί και για τους δύο εργοστασιακούς προκαθορισμένους
κωδικούς.

Οι εργοστασιακοί κωδικοί χρήστη είναι “1 2 3 4” και “1 2 3 4 5 6”.

1. Ξεκλειδώστε το χρηματοκιβώτιο με τον πρώτο
εργοστασιακό προκαθορισμένο (ή ενεργό
τωρινό) κωδικό.

1. Ξεκινήστε εισάγοντας το κλειδί εισόδου στη
κυλινδρική οπή στην αριστερή πλευρά του
πίνακα ελέγχου.

1.

2. Στο πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο
“#”, μετά τον κωδικό χρήστη “1 2 3 4”, και
μετά πάλι το πλήκτρο #”.

2.

2. Εάν ο σωστός κωδικός εισαχθεί, η λέξη OPEN
(ανοίγει) θα εμφανιστεί στην οθόνη, και θα
ακούσετε ένα κουδούνισμα που θα δείχνει ότι το
χρηματοκιβώτιο είναι ξεκλείδωτο.

3. Εάν ο κωδικός εισαχθεί σωστά, η λέξη OPEN
(ανοίγει) θα εμφανιστεί στην οθόνη, και θα
ακούσετε ένα κουδούνισμα που θα δείχνει ότι
το χρηματοκιβώτιο είναι ξεκλείδωτο.

3.

4. Μέσα σε 5 λεπτά, στρίψτε το κλειδί προς τα
δεξιά (δεξιόστροφα) και τραβήξτε την πόρτα
να ανοίξει.

4.

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ:
Κλείστε προσεχτικά την πόρτα, στρίψτε το
κλειδί προς τα αριστερά και αφαιρέστε το.
Το χρηματοκιβώτιο είναι τώρα κλειδωμένο και
ένας ενεργός κωδικός θα χρειαστεί να εισαχθεί
ξανά για να ανοίξει.

3. Αμέσως πατήστε “”, μετά τον 4-8ψηφιο κωδικό
και μετά το πλήκτρο “#”. (εάν χρησιμοποιείτε
8ψηφιο κωδικό, δεν χρειάζεται να πατήσετε το
πλήκτρο “#”.
4. Εάν τοποθετήθηκε σωστά, η λέξη “IN” θα
εμφανιστεί στην οθόνη μπλε χρώματος
ακολουθούμενο από ένα κουδούνισμα και ο νέος
κωδικός θα εμφανιστεί για 1 λεπτό.

1.

2.

3.

__ __ __ __

4.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αναπρογραμματίσετε τον δεύτερο
εργοστασιακό προκαθορισμένο κωδικό.

Ο νέος σας κωδικός είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί ενώ ο προηγούμενος
κωδικός έχει διαγραφεί από τη μνήμη. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τον νέο σας
κωδικό, απλά επαναλάβετε τη διαδικασία με τον ενεργό κωδικό και στη συνέχεια
εισάγετε τον νέο κωδικό.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ:
Επαναλάβετε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο ΒΗΜΑ 3: ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, αντικαθιστώντας τους νέους κωδικούς χρήστη
έναντι των εργοστασιακών κωδικών χρήστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε τον προσωπικό σας
κωδικό να εμφανιστεί στη ψηφιακή οθόνη,
πατήσετε “” και μετά “#”.
Παράδειγμα: “#  1 2 3 4 #”.

Το χρηματοκιβώτιο έχει τη δυνατότητα να καταγράφει στη μνήμη του έως και 50
μητρώα εισόδου των ατόμων που αποκτούν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο. Για να
ανακτήσετε τα δεδομένα, κάντε τα παρακάτω:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ:
Εάν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός, τότε η λέξη
“ERROR” (λάθος) θα εμφανιστεί στη ψηφιακή
οθόνη και θα ακουστεί ένα ήχος ειδοποίησης.
Εισάγετε ξανά τον σωστό κωδικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:
Εάν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός (3) φορές, τότε το σύστημα θα ενεργοποιήσει
τη λειτουργία κλειδώματος για 5 λεπτά.

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη 1 ή τον κωδικό
χρήστη 2 και στην οθόνη θα εμφανιστεί “OPEN”.

Αμέσως πιέστε το “0” για να δείτε το ιστορικό ξεκινώντας από τη πιο πρόσφατη
καταχώρηση. Για να δείτε όλες τις προηγούμενες καταχωρήσεις, συνεχίστε να
πιέζετε το “0” μέχρι να δείτε και τις 50.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί “HOLD-05” δείχνοντας
τα λεπτά που απομένουν. Κατά το πρώτο λεπτό ο
συναγερμός ασφάλειας τα ηχήσει. Καθ’ όλη τη
διάρκεια των 5 λεπτών το χρηματοκιβώτιο δεν θα
μπορεί να ανοιχθεί.
Εάν συνεχιστεί η εισαγωγή λανθασμένων κωδικών
μετά το πέρας των πέντε λεπτών, τότε θα
ξεκινήσει εκ νέου μια 15-λεπτη λειτουργία
κλειδώματος και ο συναγερμός θα ηχήσει κατά το
πρώτο λεπτό.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:
Το χρηματοκιβώτιο είναι εξοπλισμένο με
συναγερμό. Για να ενεργοποιήσετε τον
συναγερμό, πιέστε “0” με τη θύρα κλειστή.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί “ALERT-ON”.
Ο συναγερμός θα ηχεί κάθε φορά που:
 Λανθασμένος κωδικός εισάγεται 3 ή περισσότερες φορές.
 Το χρηματοκιβώτιο έχει κλίση πάνω από 20° μοίρες.
 Το χρηματοκιβώτιο ανακινείται ή δέχεται ισχυρή πίεση.
Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό ή την σειρήνα του συναγερμού, εισάγετε
τον ενεργό κωδικό χρήστη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Πιέστε
Κωδικός χρήστη 1 πρόσβαση σε

29 Ιουνίου, 2010 στις 4:17 μμ

Κωδικός χρήστη 1 πρόσβαση σε

28 Ιουνίου, 2010 στις 10:49 πμ

Κωδικός χρήστη 1 πρόσβαση σε

27 Ιουνίου, 2010 στις 4:17 μμ

Πιέστε
Ξανά
Πιέστε
Ξανά
Κτλ.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
Εάν έχετε χάσει ή ξεχάσει τον ενεργό κωδικό χρήστη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε
με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να λάβετε την έγκριση και τις οδηγίες να
ξανά προγραμματίσετε τον/τους κωδικούς. Μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο
χρησιμοποιώντας το Κλειδί Αντικατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και ακολουθώντας τις
οδηγίες της επόμενης σελίδας.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
Εισάγετε το κλειδί
αντικατάστασης έκτακτης
ανάγκης και στρίψτε το προς
τα αριστερά.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Οι παρακάτω πληροφορίες απαιτούνται για την παραγγελία αντικατάστασης συνδυασμών και
κλειδιών:
1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (1 από τις 2 επιλογές παρακάτω)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ!
•
Αντίγραφο απόδειξης αγοράς που να δείχνει το μαγαζί, την ημερομηνία & την
περιγραφή προϊόντος.
•
Αντίγραφο της φωτογραφίας της ταυτότητας σας (Δίπλωμα αυτοκινήτου,
διαβατηρίου, ταυτότητας).
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εάν η απόδειξη αγοράς δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή
τηλεφώνου για να απαιτήσετε “Φόρμα Επαλήθευσης Κατοχής Προϊόντος”.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
•
Όνομα & Διεύθυνση Αποστολής
•
Μοντέλο #
•
E-mail (εάν υπάρχει)
•
Σειριακός αριθμός #
•
Τηλέφωνο
•
Πλήκτρο Κλειδώματος #
•
Κατάλληλη Ώρα Επικοινωνίας
•
Ποσότητα Κλειδιών
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
• Ανά Κλειδί:
ΗΠΑ/Καναδάς - $12.00 (USD)
Αυστραλία - $15.00 (AUD)
Γερμανία - €11.00 (EURO)
• Ταχυμεταφορά:
Contact us for Additional Charges

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
• Τηλέφωνο:
Visa ή
MasterCard
• Ταχυδρομικά:
Επιταγή ή
Έμβασμα

Ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Βρίσκεται στη κάτω δεξιά γωνία μπροστά στο
χρηματοκιβώτιο. Μην Αφαιρείτε τις
ΕτικέτεςΤαυτότητας!
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
4ψηφιος Ψηφιακός Αριθμός είναι
χαραγμένος πάνω από την μεταλλική οπή
του κλειδιού.

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 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.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
Εάν το προϊόν της Honeywell UL είχε αγορασθεί από τη LH Licensed Products, Inc ("LHLP") και έχει
υποστεί ζημιά από πυρκαγιά σε οποιαδήποτε στιγμή ενώ ανήκει σε εσάς (τον αρχικό ιδιοκτήτη), η LHLP
θα το αντικαταστήσει δωρεάν, αν στείλετε τα εξής στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, LH Licensed
Products, Inc, 860 Ε. Sandhill Ave, Carson, CA 90746 ΗΠΑ:
1. Το όνομά σας, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό
τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό της περιοχής.
2. Μια περιγραφή της πυρκαγιάς, τον αριθμό μοντέλου, μια φωτογραφία της καμένης μονάδας και ένα
αντίγραφο της έκθεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία, της ασφάλισης ή της αστυνομίας.
Τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση αντικατάστασης δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση και θα πρέπει
να τα πληρώσει ο καταναλωτής. Εάν το ίδιο προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, η LHLP θα παρέχει
ανάλογο προϊόν από την τρέχουσα σειρά προϊόντων της. Η LHLP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια
ή ζημιά στα περιεχόμενα του χαρτοφύλακα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
EMAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΗΠΑ/Καναδάς 1-877-354-5457 (Χωρίς Χρέωση)
Αυστραλία 0011-800-5325-7000 (Χωρίς Χρέωση)
Γερμανία 00-800-5325-7000 (Χωρίς Χρέωση)
ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΗΠΑ/Καναδάς 7am – 5pm (PST) Mon - Fri
ΚΕΝΤΡΟΥ: Αυστραλία 12am - 10am (AEST) Tue–Sat
Γερμανία 4pm - 2am (CET) Mon–Fri
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Αυστραλία 12am – 3pm (AEST) Tue–Sat
ΚΛΗΣΕΩΝ: Γερμανία 4pm - 7am (CET) Mon–Fri
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ:
Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αλλά δεν
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις παραπάνω ώρες, παρακαλούμε
στείλτε μας email ή αφήστε μας τηλεφωνικό μήνυμα, συμπεριλαμβάνοντας το
όνομα σας, το τηλέφωνό σας και την κατάλληλη ώρα για να επικοινωνήσουμε
μαζί σας. Θα σας καλέσουμε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

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.

Αναθεωρήθηκε στις 21/02/2012

