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1] INFORMACJE OGÓLNE

GALEOR
Podświetlana klawiatura RF

  INSTRUKCJA INSTALACJI

Wysoka odPoRność 

NA WANDALIzM

3] ZESTAW MONTAŻOWY

2] UWAGI I REKOMENDACJE

Zalecenia montażowe
Zamontuj klawiaturę na płaskiej powierzchni, aby 
uniknąć wszelkich aktów wandalizmu i zapewnić 
najlepszy montaż

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ze względów dotyczących bezpieczeństwa, zmienić
ustawiony fabrycznie kod master.
Przy wybieraniu kodu głównego i kodu użytkownika 
unikaj kodów sekwencyjnych (Przykład: 3 4 5 6 7).

Dziękujemy za zakup naszych produktów i za zaufanie pokładane w naszej firmie.

IP64

-25°C do +70°C

Certyfikacja CE

Badania środowiskowe:
Natrysk solą

ZSEE

Badania środowiskowe:
Wibracje

Certyfikacja FCC CFR 47 
zgodność z częścią 15 

• Bezprzewodowa klawiatura RF.
• Polerowana,  odlew z ciężkiego 
stopu  Zamak®
• Podświetlane klawisze.
• Częstotliwość: 433,92 MHz.
• 2 kanały (przyciski “A” i “B”).
• Kompatybilny z odbiornikami 
Erone®
• Kompaktowy.
• Montaż powierzchniowy.
• Montaż za pomocą wkrętów TORX®
• Częściowo uszczelniona epoksydem.
• 22 kodów użytkownika - 4 lub 5 
cyfr.
• 1Kod  Master - 5 cyfr.
 
• Informowanie dźwiękowe i wizualne.
• Modulacja: aM /ask.
• kodowanie: keeloq® hopping code
• Wymiary (dł x szer x gł):110 x 75 x 15 mm
• Zasilanie: bateria litowa 3,6V - Ls14500.

* dołączone.
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FCC ID : PWN1002000029
“Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Operacja ta jest poddawana 2 następującym warunkom:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
(2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane 
zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować 
niepożądane działanie “



GALEOR
Podświetlana klawiatura RF

  INSTRUKCJA INSTALACJI

4] MONTAŻ

5] TABELA KODÓW UŻYTKOWNIKÓW

Zdjąć plastikową osłonę baterii, a następnie 
zamontować klawiaturę na tylnej płycie, 
przykręcając najpierw górę, później dół.
Przykręcić klawiaturę GALEO do tylnej płyty 
za pomocą dostarczonych śrub (M4x10) 
Torx® i klucza T20Torx®.
Umieścić nakrętkę w dolnej części klawiatury.

Kanal

Uży* A B kod Nazwa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Kanal

Uży* A B Kod Nazwa

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

*Użytkownik

• Wywiercić 2otwory montażowe (wiertło Ø 5 mm i 35 
mm głębokość otworu) oraz otwór pod okablowanie.
• Włóż 2 plastikowe kołki w otwory.
• Przyłóż piankę dystansującą GALEOR od spodu obu-
dowy (Ważne).
• Umieścić tylną część GALEOR i przykręć
• do ściany za pomocą dołączonych wkrętów 
montażowych (M4X30).
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 INSTRUKCJA INSTALACJI

6] PROGRAMOWANIE

PL

klawiatura przychodzi bez ustawień dla liczby cyfr 
użytkownika. Podczas wkładania baterii  12 diod LEd 
zacznie migać, czekając na to ustawienie.

• naciśnij klawisz 4 na 4 sek. aby ustawić 
4-cyfrowy kod użytkownika -> 4 sygnały
• naciśnij klawisz 5 na 5 sek. aby ustawić 
5- cyfrowy kod użytkownika -> 5 sygnałów

Po tym ustawieniu, klawiatura będzie przyjmować 
tylko kody użytkownika składające się z 4 lub 5 cyfr, w 
zależności od dokonanego wyboru. 

Jeśli zmiana nie zostanie wykonana (zmiana kodu 
głównego kodu użytkownika, zapamiętywania 
użytkownika, itp.) tylko poprzez wyjęcie baterii, 
klawiatura wraca do ustawień fabrycznych i wymagane 
jest ponowne ustawienie liczby cyfr.

Po ustawieniu liczby cyfr i wprowadzeniu zmian, 
baza danych pozostaje ostateczna i nie może 
być zmieniana, chyba że zostanie zrealizowana 
procedura fabrycza (patrz procedura “B + 3”).

7] ROZPOCZĘCIE

1 sygnał

Informacja o błędzie, 
jeśli wpisany kod 

Master odpowiada już 
przypisanemu kodowi 

Użytkownika

1 sygnał = OK
(4 sygnały = Błąd

Wprowadź 5 cyfr dla 
nowego kodu Master

A0

Zmiana kodu 
Master

1 sygnał

Informacja o błędzie, 
jeśli wpisany kod Master 

odpowiada już przypisanemu 
kodowi Użytkownika

--------------- lub -------------
pamięć jest pełna

------------ lub ---------------
Jest 12345

1 sygnał = OK
(4 sygnały = Błąd)

Następnie wciśnij:
-“A” = Tylko kanał 1
-”B” = Tylko kanał 2
-”A & B” = Kanał 1
lub Kanał 2

A1

Programowanie 
kodu 

Użytkownika

Wprowadź cyfry dla 
KODU UŻYTKOWNIKA

Wciśnij „0” aby 
potwierdzić

4 cdvigroup.com

USTAWIENIA FABRYCZNE GALEOR:
- Brak kodów użytkowników.
- Brzęczek włączony
- Czas podświetlenia: 3 sek.
- Czas transmisji: 25 sekund
- Fabryczny kod master: 1 2 3 4 5.
- Czas programowania: 10 sekund.
- wybór kanału:
• kanał 1 = a,
• kanał 2 = B.

KOMUNIKATY DŹWIĘKOWE:
1 sygnał: Power-up (włożenie baterii)
1 długi sygnał:
- Wejście w menu,
- Zatwierdzenie wyboru programowania,
- Wyjście z menu wyboru.
2 sygnały: Potwierdzenie wejścia w 
przywracanie wartości fabrycznych
3 sygnały: Potwierdzenie przywrócenia 
wartości fabrycznych “a + 1” 
4 sygnały:
- Potwierdzenie przywrócenia wartości 
fabrycznych “B + 3”,
- Błąd w niewłaściwym kanale
- Błąd o wprowadzeniu kodu już 
zapamiętanego.

UŻYWANIE REGUŁ I KODÓW 
UŻYTKOWNIKA:
- Wszystkie przyciski mogą być używane 
aby skomponować osobisty kod dostępu, 
z wyjątkiem a i B.
- kod główny musi być złożony z 5 cyfr.
- kody użytkownika mogą być 
skomponowane przy pomocy  4 lub 5 
cyfr, według wstępnych ustawień
- kod główny nie może być stosowany 
jako kod transmisji.
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 INSTRUKCJA INSTALACJI

Wyłączenie  podświetlenia 
przycisków z wyjątkiem 

przycisku 5

Wpisz 2 razy KOD 
MASTER

PRZyPoMnIEnIE:
Jeśli klawiatura miga przez 1 sek. przy 
pierwszym dotyku, sprawdź baterię

PL
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Wyjście z programowania*

1 sygnał

1 sygnał

Wciśnij równocześnie 
A i B

A4

Kasowanie 
wszystkich kodów 

użytkowników

1 sygnał

Informacja o 
błędzie, jeśli 

wpisanego kodu 
niema w pamięci

1 sygnał = OK
(4 sygnały = Błąd)

Wprowadź cyfry dla 
KODU UŻYTKOWNIKA

A5

Kasowanie 
pojedynczego 

kodu użytkownika

Jeśli brzęczyk jest 
włączony, to będzie 

wyłączone i na 
odwrót

1 sygnał

A6

Brzęczek 
włączony/
wyłączony

B

1 sygnał

5 mignięć 
przycisku

A2

Zapamiętywanie 
kanału

na odbiorniku

Wybierz odpowiedni 
przekaźnik na 

odbiorniku
(w ciągu następnych 

30 sek.)

Wciśnij A lub B

1 sygnał

A7

Zmień kanał 
kodowania 

Użytkownika

Wpisz cyfry KODU 
UŻYTKOWNIKA

Wciśnij kanał do 
zmiany (A lub B)

Jeśli kanał był zapamiętany, 
zostanie skasowany. Jeśli 
nie, zostanie zapamiętany.
CH DELETED : 2 Sygnały
CH MEMORIZED: 1 Sygnał
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PRZYWRACANIE USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH

2 sygnały

B+3
RÓWNOCZEśNIE 

PRZEZ 30 SEKUND

Przywróć 
do ustawień 
fabrycznych

2 sygnały

3 sygnały = OK 4 sygnały = OK

W ciągu 20 sek. 
wpisać cyfry kodu do 

zapamiętania

W ciągu 20 sek. 
wpisać cyfry kodu do 

zapamiętania

A+1
RÓWNOCZEśNIE 

PRZEZ 30 SEKUND

Kasowanie 
kodu Master 
do wartości 
fabrycznych 

12345

Nie ma wpływu na 
zapamiętane kody 

użytkowników

Usuwa wszystkie zapamiętane na 
klawiaturze kody użytkowników, 
przywraca wybór do 4 lub 5 cyfr, 
usuwa powiązania z odbiornikiem 
i resetuje kod master do 12345

Tryb normalny

8] PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń (zamierzone lub nie) przywracanie ustawień fabrycznych może być 
wykonywane wyłącznie przez właściciela 5-cyfrowego kodu Master lub znając każdy zapamiętany już kod 
użytkownika (z 4 lub 5 cyframi).
Zgodnie z tym i ostatecznym celem odzyskiwania, wykonaj procedurę “a + 1” lub “B + 3”.

UWAGA: Po zakończeniu procedury “B + 3”, nawet kod użytkownika wpisany w ramach procedury zostanie 
usunięty i klawiatura musi być ponownie zapamiętana w odpowiednim odbiorniku.
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10] UWAGI

„Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja ta jest poddawana 2 
następujących warunkach:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi 
przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą 
powodować niepożądane działanie”.

  
                  Ostrzeżenie o ekspozycji RF
Ten EUT jest zgodny z MPE dla populacji ogólnej / niekontrolowanych limitów ekspozycji oraz 
zostały przetestowane zgodnie z metodami i procedurami pomiarowymi określonymi w FCC 
47 CFR § 1.1310 i 2.1091. Aby spełnić wymagania FCC RF dla urządzenia przenośnego, 
powinien być utrzymywany odstęp o odległości 20 cm lub większej między anteną tego 
urządzenia a osobami w trakcie pracy urządzenia. Aby zapewnić zgodność, operacje w bliżej 
niż ta odległość nie są zalecane. Antena zastosowana do tego nadajnika nie może być użyta w 
połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

9] OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA [WYCIĄG] *

CdVI gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem instalacji 
zgodnie z instrukcją producenta oraz braku modyfikacji lub przeróbek. Wyłącznie produkt uznany przez CdVI, 
jako wadliwy powinien zostać odesłany na podstawie niniejszych warunków gwarancji, zgodnie z numerem 
RMa (numer autoryzacji zwrotu materiałów) zapewnionym przez CdVI. CdVI, według własnego uznania, 
naprawi lub wymieni wadliwy produkt, na terenie CdVI lub w dowolnym zatwierdzonym centrum serwisowym 
CdVI. niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, 
nadużycia lub zaniedbania. niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest zarejestrowany w 
ciągu 1 miesiąca od daty dostawy do klienta końcowego. aby uzyskać pełne informacje dotyczące gwarancji i 
zarejestrować produkt w celu rozpoczęcia «ograniczonej dożywotniej gwarancji», należy wypełnić załączony 
dowód rejestracyjny i odesłać go przez e-mail lub pocztą na właściwy adres CdVI lub dokonać rejestracji on-
line na www.cdvigroup.com. naprawa lub wymiana wadliwego produktu jest jedynym zadość uczynieniem. 
Firma CdVI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub szkody wynikające z wadliwego lub 
nieprawidłowego działania, jej produktów. W żadnym wypadku cała odpowiedzialność nie może przekroczyć 
ceny zakupu produktu.
dane kontaktowe CdVI lokalnego kraju można znaleźć on-line, odwiedzając www.cdvigroup.com lub na 
tylnej okładce instrukcji instalacji.
 

OGRANICZENIE: Z WyJĄTkIEM Jak WskaZano PoWyŻEJ, CdVI nIE UdZIELa ŻadnyCH GWaRanCJI, 
WyRaŹnyCH LUB doMnIEManyCH, Co do JakICHkoLWIEk sPRaW, oBEJMUJĄCyCH sTan sWoICH PRo-
dUkTÓW, TRansPoRTU, ICH HandLoWEJ PRZydaTnośCI LUB do okREśLonEGo CELU.

* Odniesienie do kompletnej treści ograniczonej dożywotniej gwarancji na stronie internetowej grupy CDVI.
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1] GENERAL INFORMATION

GALEOR
Illuminated RF keypad

 INSTALLATION MANUAL

HIGH REsIsTanCE

To VandaLIsM

3] MOUNTING KIT

2] NOTES & RECOMMENDATIONS

Mounting recommendations
Mount the keypad on a flat surface to avoid 
any vandalism and to insure the best mounting.

Security advice
For security advice reasons, change 
the factory default master code.
When selecting a master code and user code avoid 
sequencial codes (example : 3 4 5 6 7).

Thank you for buying our products and for the confidence you placed
in our company.

IP64

-25°C a +70°C

Certification CE

Environmental test:
Salt spray

WEEE

Environmental tests:
vibrations

Certification FCC CFR 47
part 15 compliance

 Wireless RF keypad.
 Polished heavy duty Zamak® cast alloy.
 Backlit keys.
 Frequency : 433,92 Mhz.
 2 channels (buttons «A» and «B»). 
 Compatible with Erone® receivers.
 Compact.
 Surface mount.
 Mounting with Torx® screws
 Partially sealed with epoxy.
 22 User codes - 4 or 5 digits.
 1 Master code - 5 digits.
 audible and visual feedback.
 Modulation: aM/ask.
 Encoding: keeloq® hopping code
 dimensions (L x W x d):

 GaLEoR = 110 x 75 x 15mm,
 supply: Lithium battery 3,6V - Ls14500.
 Current consumption: 

 - 28 ma in transmission,
 - 0,8ua in sleep-mode.

(M4x10)
Torx®

screw)

T20 Torx®

Spanner
Cache vis
plastique

(M4x30) 
mounting 

screws

Plastic
anchors Battery Foam

 GALEOR 1 1 1 2 2 1 1

* supplied.

EN
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FCC ID : PWN1002000029
“The device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subjected to the following 2 conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference and 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation”
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4] MOUNTING

5] USER CODES TABLE

Channel

User A B Code Name

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Channel

User A B Code Name

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 Drill the 2 mounting holes (drill bit Ø 5 mm
 and 35 MM hole depth) and the hole wiring access.
 Insert the 2 plastic anchors in the holes.
 Stick the foam to sealed The GALEOR on the back side  

 of the base (Important).
 Place the back plate of the GALEOR and screw

 on the wall using the supplied (M4x30)
 mounting screws.

 Remove the plastic protection of the battery 
 and then mount the keypad on the back   
 plate, placing first the top in the hooks
 and then the bottom. 
 Fasten the GALEOR keypad to the back plate

 by using the supplied (M4x10) Torx® screw  
 and T20 Torx® spanner hardware.  
 Place the screw cap at the bottom

 of the keypad.
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6] PROGRAMMING

GALEOR FACTORY SETTINGS : 
- no user codes. 
- Buzzer on
- Time-out backlit : 3 Sec. 
- Transmission time-out : 25 seconds 
- Factory master code : 1 2 3 4 5.
- Programming time-out  : 10 seconds.
- Channel choices :    
 Channel 1 = A,
 Channel 2 = B.

AUDIBLE FEEDBACKS : 
 1 beep : Power-up ( battery insertion )
 1 long beep :
 - Enter on menu,
 - Validation of a programming choice,
 - Exit from a menu choice.
 2 beeps : Confirm enter in factory recovery
 3 beeps : confirm factory recovery “a+1”
 4 beeps : 
 - Confirm factory recovery “B+3”,
 - Error for wrong channel,
 - Error for insertion of a code already
  Memorized.

USING RULES AND USER CODES:
- all the buttons can be used to   
 compose the personal access code,  
 except a and B. 
- The master code must be composed  
 by 5 digits.
- The user codes can be composed by 
4 or 5 digits according to initial setting 
- The master code cannot be used as  
 transmission code.

EN
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1 beep

Error message if the 
Master code typed 

corresponds to User 
code in memory 

1 beep = OK 
(4 beeps = Error)

Type the 5 digits of 
the new Master code

A0

Change
Master code

1 beep

Error message if the User 
code typed corresponds to 

a user code in memory 
 -------- or --------
the memory is full 
 -------- or --------

is 12345

1 beep = OK 
(4 beeps = Error)

Then press :
-“A” = Only channel 1
-”B” = Only channel 2
-”A & B” = Channel 1
 or Channel 2

A1

User code 
programming

Type the digits
of the USER CODE

Press “0” to confirm

The keypad comes without any setting for the user digit 
number. At the battery insertion the 12 leds start to 
blink, waiting for this setting.  

 PREss the key 4 for 4 sec. to set 4-digits 
user codes --> 4 beeps

 PREss the key 5 for 5 sec. to set 5-digits 
user codes --> 5 beeps

after this setting, the keypad will accept only user codes 
composed by 4 or 5 digits, according to the choice made.
If no change is done ( change of the master code, user 
code memorization, etc ) just by removing the battery 
the keypad comes back the factory settings and requires 
again to set the number of digits. 

Once set the number of digits and made any 
change, the data-base remains definite and cannot 
be changed unless a factory default procedure is 
carried out ( see procedure “B+3”).

7] GETTING STARTED



REMINDER:
if the keypad blinks during 1 sec.
at the first touch, check the battery.

GALEOR
Illuminated RF keypad

 INSTALLATION MANUAL

Buttons backlit switch off 
except button 5 

* The programming mode is limited to 10 sec. without any action on the keypad ( no buttons pressed )

Type 2 times the 
MASTER CODE

EN
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Programming exit*

1 beep

1 beep = OK

Press A and B 
simultaneously 

A4

Delete all user 
codes

1 beep

Error message if the 
code typed is not in 

memory 

1 beep = OK 
(4 beeps = Error)

Type the  digits
of the USER CODE

A5

Delete a single 
user code

If the buzzer is 
enabled it will 

be disabled and 
viceversa. 

1 beep

A6

Buzzer ON / OFF

B

1 beep

button 5
blinks

A2

Memorization of 
the channel onto 

the receiver

Select the 
corresponding relay

on the receiver
(within next 30 sec.)

Press A or B

1 beep

A7

Change User code 
channel

Type the  digits
of the USER CODE

Press the channel to 
change ( A or B )

If the channel was 
memorized it will be deleted, 
if not it will me memorized. 
CH DELETED    : 2 Beeps 
CH MEMORIZED : 1 Beep 
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FACTORY RECOVER

2 beeps

B+3
SIMULTANEOUSLY
FOR 30 SECONDS

Recover to 
factory settings

2 beeps

3 beeps = OK 4 beeps = OK

Within 20 sec. 
type the digits of a 
memorized code

Within 20 sec. 
type the digits of a 
memorized code

A+1
SIMULTANEOUSLY
FOR 30 SECONDS

Master code reset 
to factory value

12345

Doesn’t affect 
the user codes 

memorized

Deletes all User codes memorized 
on the keypad, recovers the 

choice to 4 or 5 digits, deletes 
the link with the receiver and 

resets the Master code to 12345.  

Normal mode

8] FACTORY RECOVERY

To avoid any damage action ( intentional or not ) the factory recovery can be carried out only by the owner 
of the 5-digit Master code or knowing any User code memorized ( with 4 or 5 digits) . 
according to that and the final purpose of the recovery, follow the procedure “a+1” or “B+3”.

noTE : at the end of procedure “B+3”, even the user code typed within the procedure will be deleted and 
the keypad must be memorized again onto the corresponding receiver. 
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9] LIMITED LIFETIME WARRANTY [EXTRACT]*

CdVI warrants this product to be free from defects in material and workmanship, when it has been installed 
in accordance with the manufacturer’s instructions and has not been modified or tampered with. only product 
recognized by CdVI to be defective should be returned under these warranty terms if accompanied 
by an RMa (Return Material authorization number) provided by CdVI. CdVI, at its option, shall repair 
or replace the defective product at CdVI premises or at any CdVI approved service center. This warranty 
does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This warranty is valid only 
if the product is registered, within 1 month from delivery to the final costumer. To obtain full details of this 
warranty and to register the product to commence the “Limited Lifetime Warranty”, complete the enclosed 
registration card and return it, either by e-mail or post, to the relevant CdVI address or completion of the 
on line registration at www.cdvigroup.com. Repair or replacement of the defective product is the exclusive 
remedy. CdVI shall not be liable for any incidental or consequential damages arising from any defect in, or 
malfunction of, its product. In no event the entire liability can not exceed the purchase price of the product.
The CdVI local country contact details can be found on line by visiting www.cdvigroup.com or on the back 
cover of the installation manual.

DISCLAIMER OF WARRANTY: EXCEPT as sTaTEd aBoVE, CdVI MakEs no WaRRanTIEs, EITHER 
EXPREss oR IMPLIEd, as To any MaTTER WHaTsoEVER, InCLUdInG THE CondITIon oF ITs PRodUCTs, 
THE TRansPoRTaTIon, THEIR MERCHanTaBILITy oR FITnEss FoR any PaRTICULaR PURPosE.

* Refer to complete limited lifetime warranty on cdvigroup website.
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10] NOTES

“The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following 2 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this deivice must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation”

  

            RF EXPOSURE WARNING 
              This EUT is in compliance with MPE for general population / uncontrolled exposure limits 
and it had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in 
FCC 47 CFR § 1.1310 and  2.1091. 
To satisfy FCC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, a separation distance of 
20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device 
operation. 
To ensure compliance, operations at closer than this distance are not recommended. 
The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna 
or transmitter. 
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Creator of electronic access solutions

Reference : G0301PL0409V03 
Extranet : EXE-CdVI_IM GaLEoR CMyk a5 En-PL 03

cdvigroup.com

CDVI
FRanCE + EXPoRT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI aMERICas
[Canada - Usa]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590
 
CDVI BEnELUX
[BELGIUM - nETHERLand - LUXEMBoURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
sUIssE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHIna 
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI IBÉRICa
[sPaIn - PoRTUGaL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIA
Phone: +39 0321 90573 
Fax: +39 0321 908018

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI sWEdEn 
[sWEdEn - dEnMaRk - noRWay - FInLand]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK 
[UnITEd kInGdoM - IRELand]
Phone: +44 (0)1628 531300 
Fax: +44 (0)1628 531003 

DIGIT
FRanCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85 
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

CDVI Group
FRanCE (Headquarter/siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21 al
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