
1. Αφαιρέστε την υφιστάμενη κλειδαριά 

 

 

  

Πρώτα θα πρέπει να 

αφαιρέσετε την 

τρέχουσα κλειδαριά της 

πόρτας σας. Ξεκινήστε 

στο εξωτερικό της 

πόρτας με την 

αφαίρεση της ροζέτας 

και της βίδας. (a) 

Θυμηθείτε να 

ξεβιδώσετε τη βίδα 

ασφαλείας στο πλάι της 

πόρτας. (b) 



2. Βγάλτε τον κύλινδρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαιρέστε το ρόδακα 

και ξεβιδώστε την 

υπόλοιπη βίδα στο 

εσωτερικό της 

πόρτας. Αποθηκεύστε 

τη βίδα για 

μελλοντική χρήση. 

Τοποθετήστε το 

κλειδί σας και γυρίστε 

το έτσι οι γραμμές  

του cam να είναι 

πάνω από το σώμα 

του κυλίνδρου. Τώρα 

μπορείτε να 

τραβήξετε έξω τον 

κύλινδρο. 



3. Επιλέξτε το νέο κύλινδρο σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κουτί Sofos θα βρείτε 4 

επιπλέον κυλίνδρους 

κλειδαριάς. 

Μετρήστε το πίσω μέρος 

του κυλίνδρου (πράσινο) με 

το παλιό κύλινδρο σας, από 

τη μέση της τρύπας και 

μακριά από το πίσω τμήμα. 

Χρησιμοποιήστε αυτό που 

ταιριάζει με τον κύλινδρο 

που θα βγάλετε από την 

πόρτα σας. 

Ο νέος κύλινδρος πρέπει να 

είναι το ίδιο μήκος ή λίγο 

μικρότερος από τον παλιό. 



    

 

 

  4. Μήκος κυλίνδρου 

  Ελέγξτε ότι η νέα 

κύλινδρος δεν είναι έξω 

από την πλάκα της πόρτας. 

   

 

5. Τοποθετήστε το νέο κύλινδρο 

Τοποθετήστε τον κύλινδρο που 

επιλέξατε, και επανατοποθετήστε 

την βίδα ασφαλείας στην πλαϊνή 

πλάκα για να τοποθετηθεί σωστά 

ο κύλινδρος. (b) 

 

 



6. Επιλέξτε τη σωστή πίσω πλάκα  

 

Στο κουτί Sofos 

υπάρχουν 4 διαφορετικές 

μεταλλικές πλάκες. 

 

Α, Β και C είναι για 

συρτές πόρτες USA. 

 

Το U είναι για EURO και 

Scandi πόρτες. 

Αυτό είναι το κατάλληλο που 

κανονικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές πόρτες. 

 

 

 



7. Τοποθέτηση της πίσω πλάκας στην πόρτα: έκδοση Α  

Μπορείτε να τοποθετήσετε την 

πλάκα με δύο τρόπους: 

A: Τοποθετήστε την πίσω πλάκα 

στην πόρτα σας, έτσι ώστε το 

πίσω μέρος προεξέχει 

από το κέντρο της κεντρικής τρύπας. 

Σπάστε ή κόψτε τις βίδες 

του κυλίνδρου από 

το πακέτο sofos έτσι ώστε  

να ταιριάζουν με την απόσταση, 

και στερεώστε την  

πλάκα στον κύλινδρο. 

Χρησιμοποιήστε τις δύο 

τρύπες κάτω από 

την κεντρική τρύπα. (c) 

 



8. Τοποθέτηση της πίσω πλάκας στην πόρτα: έκδοση B  

 

Β: Τοποθετήστε μια από τις 

βίδες που αρχικά  

κρατούσε την 

κλειδαριά, και τοποθετήστε το 

σπείρωμα σωλήνα από 

το πακέτο sofos 

για την επέκταση 

της δεύτερης βίδας. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Τοποθετήστε του πίσω πλάκα - έκδοση Β - στερεώστε την τελευταία βίδα 

 

 

 

 

Τώρα μπορείτε επιτέλους 

να στερεώσετε τη δεύτερη 

βίδα στο εξωτερικό 

της πόρτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Το πίσω τμήμα - σωστό μέγεθος 

Για να αποφευχθεί η βλάβη 

στην sofos κλειδαριά σας 

θα πρέπει να μικρύνετε 

το πίσω μέρος. 

Πρέπει να 

επεκτείνεται μόνο  

24 χιλιοστά από 

την επιφάνεια της πόρτας. 

Χρησιμοποιήστε δύο πένσες 

ή ένα κόφτη 

για να μικρύνετε το 

πίσω μέρος της κλειδαριάς. 

 

 

 

  



11. Συνδέστε τον προσαρμοστή του πίσω μέρους 

 

Εισάγετε στο πίσω μέρος 

τον προσαρμοστή, που ταιριάζει 

στο πίσω τμήμα της 

πόρτας σας, στο κέντρο της 

σωλήνας στο πίσω μέρος 

της sofos lock σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Αφαιρέστε το καπάκι 

Για να ενεργοποιήσετε το 

sofos lock σας 

πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε 

το καπάκι από το 

κάλυμμα βάσης. 

Χρησιμοποιήστε ένα μικρό ίσιο 

κατσαβίδι για τον διαχωρισμό  

του καπακιού από το  

περίβλημα βάσης. 

Να είστε προσεκτικοί όταν 

αφαιρείται το καπάκι. 

 

 

 

 

 



13. Ενεργοποιήστε την κλειδαριά 

Η sofos lock έρχεται 

με τοποθετημένες μπαταρίες, 

αλλά ένα λεπτό πλαστικό φύλλο 

εγγυάται ότι η 

νέα sofos lock σας είναι πλήρως 

φορτισμένη 

Αφαιρέστε το φύλλο και 

η sofos lock θα ανάψει 

με ένα πράσινο φως για 

5-10 δευτερόλεπτα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το LED είναι 

το μόνο φως που 

ανάβει, όταν το φύλλο αφαιρεθεί. 

 

 



14. Τοποθετήστε το πίσω τμήμα στη μέση της βάσης της κλειδαριάς 

Τοποθετήστε το sofos lock  

πάνω από την πίσω πλάκα. 

Βεβαιωθείτε ότι η 

το πίσω μέρος χτυπά  

τη διαφάνεια στη μέση του 

προσαρμοστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Στερεώστε το sofos lock 

Στερεώστε το sofos lock 

στο πίσω μέρος  

σφίγγοντας τις δύο 

Umbraco βίδες 

σε κάθε πλευρά της 

βάσης με ένα 

1,5 mm κλειδί Allen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Βάλτε το καπάκι 

Βάλτε το καπάκι 

Μαλακά μέχρι να 

κάνει κλικ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Κλειδώστε/ξεκλειδώστε την πόρτα με το πλήκτρο χρήσης  

Χρειάζεται η βαθμονόμηση (calibrate) του 

sofos lock για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. 

Μετά την τοποθέτηση γυρίστε το sofos lock 

έως ότου η κλειδαριά είναι ξεκλείδωτη. 

Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, έτσι ώστε η κλειδαριά 

δεν επηρεάζεται κατά τη βαθμονόμηση. 

Πηγαίνετε στο Google Play ή το App Store 

και κατεβάστε το danalock App. 

Όταν εγκαταστήσεte το App 

ένας οδηγός θα σας καθοδηγήσει 

μέσα από τη βαθμονόμηση και τις 

προσαρμογές της sofos lock. 

Σημείωση: Εάν οι μπαταρίες 

αποσυνδεθούν, θα πρέπει να 

βαθμονομήσετε και πάλι το sofos lock. 


