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Αυτό το προϊόν SentrySafe  
Αυτό το προϊόν SentrySafe  διαθέτει 
διάφορα χαρακτηριστικά για να 
προστατεύει τα πολύτιμα αντικείμενά 
σας, όπως: 

Προστασία 
από νερό

Προστασία
από φωτιά
(κατηγορία 

UL)

Προστασία 
ψηφιακών 

μέσων

Δυνατός συναγερμός

Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΑΝ:

Κάποιος μετακινήσει 
το χρηματοκιβώτιο.

Υπάρξει απόπειρα 
παραβίασης.

Πληκτρολογηθεί 
λάθος κωδικός 
5 φορές.

Χρήση του χρηματοκιβωτίου

Προετοιμασία για την πρώτη χρήση
1

2

3

Αφαιρέστε τη βίδα  ασφάλισης 
που δείχνει η κίτρινη ετικέτα στο 
εσωτερικό της πόρτας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των 
μπαταριών από το εσωτερικό της πόρτας και 
τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ. 
ΜΗ χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες ή μη αλκακικές μπαταρίες. Μην 
αναμειγνύετε παλιές με καινούριες ή 
αλκαλικές με μη αλκαλικές μπαταρίες.

Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα
της θήκης των μπαταριών

Χρήση του χρηματοκιβωτίου
1

2

3

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.
Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο εργοστασιακό κωδικό 
που υπάρχει στο πίσω μέρος των οδηγιών χρήσης.

Περιστρέψτε τη λαβή για ν' ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δοκιμάστε τον κωδικό αρκετές φορές 
πριν βάλετε  μέσα τα πολύτιμα αντικείμενά σας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μοντέλο σας μπορεί 
να έχει και κλειδί. Χρησιμοποιήστε το για 
να ανοίξετε/ κλείσετε το χρηματοκιβώτιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ασκήσετε πολλή 
δύναμη στη λαβή, η λαβή θα μετακινηθεί 
χωρίς όμως να ανοίξουν οι μπάρες. Θα 
ακούσετε ένα "κλικ". ΜΗΝ 
πανικοβληθείτε. Αυτή είναι μια λειτουργία 
ασφάλειας του χρηματοκιβωτίου για 
προστασία των μπαρών. Απλά επιστρέψτε 
τη λαβή στη θέση της για να κάνει και πάλι 
"κλικ".

1 Κλείστε και κλειδώστε την πόρτα.

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πιέστε: “0” – “PROG” – “9”

Μόλις οπλίσετε το 
συναγερμό, θα εμφανίζεται 
η διπλανή ένδειξη κάθε 10 
δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όπως και σε ένα οικιαό σύστημα συναγερμού, θα πρέπει να οπλίζετε 
το συναγερμό κάθε φορά που κλειδώνετε το χρηματοκιβώτιό σας για να ακούγεται 
ηχητική ειδοποίηση. Αν δεν οπλίσετε το συναγερμό και βάλετε 5 φορές 
λάθος κωδικό, το χρηματοκιβώτιο θα μπει σε κατάσταση χρονικής καθυστέρησης 2 
λεπτών.  Σ' αυτή την περίπτωση δεν θα ακουστεί συναγερμός αν υπάρξει απόπειρα 
παραβίασης, τρανταχθεί ή κτυπηθεί δυνατά ή μετακινηθεί το χρηματοκιβώτιο.

2

Χρηματικιβώτιο φωτιάς/ κλοπής με συναγερμό
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτού του χρηματοκιβωτίου SentrySafe. 
Ελπίζουμε αυτό το προϊόν να σας βοηθήσει να έχετε πάντα ασφαλή και οργανωμένα τα πολύτιμα αντικείμενά σας.

Ρύθμιση του συναγερμού

Απενεργοποίηση του Συναγερμού
 Σε περίπτωση που ηχεί ο συναγερμός:

1

2

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να το ενεργοποιήσετε.
Πληκτρολογήστε κάποιον από τους έγκυρους κωδικούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προγραμματίσετε το 
χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον 
Εργοστασιακό Κωδικό (FC) ή τον Κωδικό Χρήστη 
(UC). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
δευτερεύοντα κωδικό (SC).

Αλλαγή της ευαισθησίας του συναγερμού 
Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας του 
συναγερμού του χρηματοκιβωτίου (Από 0 έως 5). 0 είναι η 
μικρότερη ευαισθησία, (μόνο οι κωδικοί θα 
παρακολουθούνται). 5 είναι η μεγαλύτερη ευαισθησία (κάθε 
κίνηση του χρηματοκιβωτίου θα παρακολουθείται και θα 
σημαίνει συναγερμός.

1

2

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.

Πιέστε: “0” – “PROG” – “PROG” – “(FC)” Ή “(UC)” – “3” 
Στη συνέχεια πληκτρολογήστε “0”, “1”, “2”, “3”, 

“4” Ή “5” για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ευαισθησία.

3

Αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Συναγερμού
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέγιστη χρονική διάρκεια που 
θα ηχεί ο συναγερμός (από 01 έως 99 λεπτά).
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Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.

Πιέστε: “0” – “PROG” – “PROG” – “(FC)” Ή “(UC)” – “4”

Στη συνέχεια πιέστε οποιονδήποτε αριθμό 
από 01 έως 99, που αντιστοιχεί στα λεπτά 
(χρονική διάρκεια) που θέλετε να ηχεί ο 
συναγερμός.

3

Λειτουργίες 
συναγερμού

Τρανταχθεί ή
κτυπηθεί 
δυνατά.

3

FACTORY CODE (FC) (Εργοστασιακός κωδικός): Το 
χρηματοκιβώτιο ΠΑΝΤΑ ξεκλειδώνει όταν χρησιμοποιείτε 
αυτόν τον 5ψήφιο κωδικό (υπάρχει στο πίσω μέρος των 
οδηγιών χρησης). Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε 
αυτόν τον κωδικό.
USER CODE (UC) (Κωδικός χρήστη): Είναι ο 5ψήφιος προσωπικός 
κωδικός σας που μπορείτε να αλλάξετε ή και να διαγράψετε.

SECONDARY CODE (SC) (Δευτερεύων κωδικός): Είναι ένας 
5ψήφιος προγραμματιζόμενος κωδικός που μπορείτε να 
αλλάξετε ή να διαγράψετε. Μπορεί να προγραμματιστεί μόνο 
αφού ορίσετε πρώτα τον κωδικό χρήστη.

Προγραμματιζόμενοι κωδικοί
Αυτό το χρηματοκιβώτιο διαθέτει 3 είδη 
κωδικών για πρόσβαση σ' αυτό. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
παράγραφο "Προγραμματισμός των 
λειτουργιών του χρηματοκιβωτίου".



Προγραμματισμός των λειτουργιών του χρηματοκιβωτίου 

 ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Χρονική διάρκεια φωτισμού του εσωτερικού χώρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον 
Εργοστασιακό Κωδικό (FC) ή τον Κωδικό Χρήστη (UC) 
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο δευτερεύον κωδικός.
Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πιέστε: “0” – “PROG” – “PROG” – “(FC)” Ή “(UC)” – “2”

Πιέστε: “0” για απενεργοποίηση του φωτισμού. 
“1” για φωτισμό 30 δευτερολέπτων
“2” για φωτισμό 60 δευτερολέπτων

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων
Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πιέστε: “0” – “PROG” – “PROG” – “(FC)” Ή “(UC)” –“1”

Πιέστε: “1” για να ενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων ή
Πιέστε: “0” για να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων

Προγραμματισμός των λειτουργιών 
του χρηματοκιβωτίου 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Αν οι μπαταρίες αδειάσουν και δεν μπορείτε να 
ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παράκαμψης για να 
μπορέσετε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία ως κύρια μέθοδο για να ανοίγετε το 
χρηματοκιβώτιο.
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Ανοίξτε το καπάκι σιλικόνης που 
υπάρχει στο πλάι της κλειδαριάς. 

Τοποθετήστε μια μπαταρία 9 Volt σ' αυτή την υποδοχή.

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό.

Περιστρέψτε το μοχλό για να ανοίξετε το 
χρηματοκιβώτιο.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή 
μη αλκαλικές μπαταρίες.

3
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Προειδοποιήσεις και
σημαντικές πληροφορίες

• ΜΗΝ αποθηκεύσετε ευαίσθητα αντικείμενα 
– Για να προστατεύσετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας από νερό, το 

χρηματοκιβώτιο διαθέτει τσιμούχα στεγανοποίησης. Λόγω 
αυτού του γεγονότος, ενδέχεται να παγιδεύεται υγρασία στο 
εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου σας.

–  Η αποξηραντική σακούλα που περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο 
χρηματοκιβώτιο. ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ. Απορροφά την 
υγρασία. Για άψογη απόδοση, να την αντικαθιστάτε κάθε 6 
μήνες.

– Αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε στο χρηματοκιβώτιο πολύτιμα αντικείμενα
όπως εργαλεία εργασίας, ρολόγια, σφραγίδες ή 
φωτογραφίες, σας συνιστούμε να τα τοποθετήσετε σε 
αεροστεγές δοχείο πριν τα βάλετε στο χρηματοκιβώτιο 
για αποθήκευση.

– ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SentrySafe δε φέρει ευθύνη για ζημίες  
ή απώλεια αντικειμένων λόγω υγρασίας.

• ΜΗΝ αποθηκεύετε μαργαριτάρια στο χρηματοκιβώτιο. Σε 
περίπτωση φωτιάς, το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου μπορεί να 
φτάσει τους 180 βάθμους. Ενώ η θερμοκρασία αυτή είναι ασφαλής 
για έγγραφα, ψηφιακά μέσα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τα 
μαργαριτάρια μπορεί να υποστούν βλάβη σε τέτοιες ή και 
χαμηλότερες θερμοκρασίες.

• ΜΗΝ αποθηκεύετε αντικείμενα που περιέχουν φιλμ.
– Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για να αποθηκεύετε δισκέτες 
floppy, φιλμ, κασέτες, βιντεοκασέτες ή αρνητικά φωτογραφιών.

• Το χρηματοκιβώριον είναι μόνο ένα κομμάτι του πλάνου 
ασφάλειάς σας. – Η SentrySage σας συνιστά να εγκαθιστάτε το 
χρηματοκιβώτιό σας μέσα σε ντουλάπες, υπόγεια, 
κρεβατοκάμαρες και άλλα σημεία που είναι μεν βολικά για εσάς, 
αλλά είναι κρυμμένα από επίδοξους κλέφτες. Η θέση 
εγκατάστασης δεν επηρεάζει την ικανότητα του 
χρηματοκιβωτίου να προστατεύει τα πολύτιμα αντικείμενά που 
έχετε τοποθετήσει στο εσωτερικό του.

• Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για 
την αποθήκευση όλων των 
αντικειμένων. Αντικείμενα όπως 
όπλα, εκρηκτικά υλικά και φάρμακα 
δεν πρέπει να αποθηκεύονται σ' 
αυτό το χρηματοκιβώτιο. 
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Αν το χρηματοκιβώτιό σας εκτεθεί σε φωτιά, θα σφραγίσει εντελώς και ο μόνος τρόπος για να το ανοίξετε θα είναι να το σπάσετε. Για να σας 
βοηθήσουμε να ξεκινήσετε ξανά, σας παρέχουμε δωρεάν χρηματοκιβώτιο αντικατάστασης σε περίπτωση φωτιάς. Για να συμμετάσχετε στο 
πρόγραμμα, εσείς (ο αρχικός κάτοχος) θα πρέπει να δηλώσετε το προϊόν σας χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη φόρμα ή επισκεπτόμενος την 
ιστοσελίδα www.registermysafe.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντικατάστασης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα SentrySafe.com 

Πρόγραμμα αντικατάστασης σε περίπτωση φωτιάς 

Προγραμματισμός των λειτουργιών 
του χρηματοκιβωτίου

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Προγραμματισμός του Κωδικού Χρήστη (UC)
Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνον 1 κωδικό χρήστη τη φορά.
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Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πιέστε: “PROG” – “FACTORY CODE 
(FC)” (Εργοστασιακός κωδικός) (βρίσκεται 
στο πίσω μέρος των οδηγιών χρήσης).
Η ένδειξη προγραμματισμού αναβοσβήνει.

Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο 
κωδικό που επιλέξατε.
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Διαγραφή κωδικού  χρήστη
1
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Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
Πιέστε: “PROG” – “FACTORY CODE 
(FC)” (Εργοστασιακός κωδικός) (βρίσκεται 
στο πίσω μέρος των οδηγιών χρήσης).

Η ένδειξη προγραμματισμού αναβοσβήνει.

Πιέστε: “0” –“0” –“0” –“0” –“0”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηλεκτρονικό κλείδωμα ΔΕΝ 
δείχνει ότι διαγράφηκε ο κωδικός - δοκιμάστε 
τον για να βεβαιωθείτε ότι διαγράφηκε.
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Προγραμματισμός του Δευτερεύοντα Κωδικού (SC)  
Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνον 1 δευτερεύοντα κωδικό τη φορά.
1
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Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πιέστε: “PROG” – “PROG” – “PROGRAMMED USER CODE (UC)”

Η ένδειξη προγραμματισμού αναβοσβήνει.
Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό που επιλέξατε.
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Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

Πιέστε: “PROG” – “PROG” – “PROGRAMMED USER CODE (UC)”

Η ένδειξη προγραμματισμού αναβοσβήνει.

Πιέστε: “0” –“0” –“0” –“0” –“0”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηλεκτρονικό κλείδωμα 
ΔΕΝ δείχνει ότι διαγράφηκε ο κωδικός - 
δοκιμάστε τον για να βεβαιωθείτε ότι 
διαγράφηκε.
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Διαγραφή δευτερεύοντα κωδικού

Καθαρισμός του πληκτρολογίου
Χρησιμοποιήστε απαλό πανί ή πανί με μικροίνες 
για να σκουπίσετε την επιφάνεια του 
πληκτρολογίου ώστε να αφαιρέσετε τις δαχτυλιές.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: ΛΥΣΗ:
Η πόρτα δεν κλειδώνει 1. Η βίδα ασφάλισης δεν έχει αφαιρεθεί.

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η πόρτα.  
1.Αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας.
2.Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα μέσα από το χρηματοκιβώτιο.
Αν λυθεί το πρόβλημα, αναδιοργανώστε τα αντικείμενα ώστε να μη φράσσουν την πόρτα.

Ο μοχλός δεν είναι σε οριζόντια θέση 
όταν είναι κλειδωμένο το 
χρηματοκιβώτιο.

Έχετε ενεργοποιήσει το μηχανισμό του μοχλού. Περιστρέψτε το μοχλό πάνω/ κάτω μέχρι να κάνει κλικ και 
να μείνει σε οριζόντια θέση.

Η πόρτα δεν ανοίγει ενώ 
πληκτρολογείτε τον 
κωδικό.

1.Η πόρτα ασφάλειας έχει τσιμούχα που αρχικά μπορεί να είναι σφιχτή.
2.Το κλειδί είναι στη θέση ασφάλισης (μόνο για ορισμένα μοντέλα).
3. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

1. Κρατήστε το μοχλό προς τα πάνω ενώ πληκτρολογείτε τον κωδικό και στη συνέχεια τραβήξτε το μοχλό προς τα κάτω.

2.Αν το μοντέλο σας διαθέτει κλειδί, βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση
ξεκλειδώματος.

3. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή εξωτερικής μπαταρίας για πρόσβαση στο  
 χρηματοκιβώτιο και αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Η κόκκινη ένδειξη 
αναβοσβήνει τρεις φορές και 
ακούγονται τρία μπιπ.

Έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό. Επιβεβαιώστε τον κωδικό και πληκτρολογήστε τον ξανά. Αν ο 
κωδικός δε λειτουργεί, πληκτρολογήστε τον Εργοστασιακό Κωδικό. 
Ξαναπρογραμματίστε τον κωδικό.

Η κόκκινη ένδειξη 
αναβοσβήνει πέντε φορές και 
ακούγονται πέντε μπιπ.

Σφάλμα επικοινωνίας του πληκτρολογίου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Η κόκκινη ένδειξη 
αναβοσβήνει μία φορά 
και ακούγεται ένα μπιπ.

Το πλήκτρο Program έχει πατηθεί εκτός σειράς. Ξεκινήστε ξανά.

Η κίτρινη ένδειξη χαμηλής μπαταρίας αναβοσβήνει. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Αδυναμία ανοίγματος της πόρτας αφού 
πληκτρολογήσατε τον κωδικό και η κίτρινη 
ένδειξη "χαμηλής μπαταρίας" είναι αναμμένη.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Η ασφάλεια 
μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

Χρησιμοποιήστε την υποδοχή εξωτερικής μπαταρίας για 
πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο και αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ηχεί συναγερμός. Το χρηματοκιβώτιο μετακινήθηκε, κτυπήθηκε ή έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό. Ενεργοποιήστε το χρηματοκιβώτιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον Εργοστασιακό Κωδικό.

Ηχεί συναγερμός και αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη. Συνέτρεξαν προϋποθέσεις για να ηχήσει συναγερμός. Ενεργοποιήστε το χρηματοκιβώτιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον Εργοστασιακό Κωδικό.

Ο συναγερμός ηχεί συχνά. Ο συναγερμός είναι ρυθμισμένος σε υψηλή ευαισθησία. Αλλάξτε την ευαισθησία ακολουθώντας τις οδηγίες της Ενότητας 
"Λειτουργίες συναγερμού".

Αντιμετώπιση Προβλημάτων



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε 

την SentrySafe! 



Εξυπηρέτηση Πελατών

Για να μην ξεχάσετε ποτέ ξανά τον κωδικό σας!
Δηλώστε το προϊόν SentrySafe σας για να 
αποθηκεύσετε με ασφάλεια το συνδυασμό σας online, 
να βλέπετε τις οδηγίες χρήσης κ.ά. Έτσι θα έχετε 
άμεσα αξιόπιστη πρόσβαση στα πράγματα που σας 
ενδιαφέρουν περισσότερο. Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα SentrySafe.com για περισσότερες 
πληροφορίες.

Έχετε κάποια ερώτηση; Είμαστε έτοιμοι να 
σας απαντήσουμε! 
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το 
προϊόν SentrySafe σας, τηλεφωνήστε μας στο 
1-800-828-1438 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας SentrySafe.com. Πολλές απορίες σας 
μπορούν να λυθούν εύκολα με ένα τηλεφώνημα. 

Οργανώστε το χρηματοκιβώτιό σας 
ανάλογα με τις ανάγκες σας
Χρειάζεστε βοήθεια για καλύτερη 
οργάνωση;  Η SentrySafe έχει πολλές 
λύσεις για σωστή οργάνωση των αναγκών 
σας για το σπίτι και το γραφείο σας. 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
SentrySafe.com ή καλέστε την 
εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας 
στο 1-800-828-1438 για περισσότερες 
πληροφορίες.

Για την Αμερική:

: SentrySafe.com
: 1-800-828-1438

Αρ. Μοντέλου

Σειριακός αριθμός

Συνδυασμός (για ορισμένα μοντέλα)

Αριθμός πλήκτρων (για ορισμένα μοντέλα)

Εργοστασιακός κωδικός (για ορισμένα μοντέλα)

P44718




