
                                                                                      KLEIDIA.BIZ – Αφοί Μπαρούτη ΟΕ                                                                      
                                                                                  Κ. Καβάφη 7 Αγία Παρασκευή 
                                                                                 210-6001000  6970807106  
                                                                                        Site : Kleidia.biz 
                                                                               email : Kleidia.biz@gmail.com 
                                                                                                    
 

 

Καβάφη 7, Αγία Παρασκευή 15343, τηλ: 210 6001000 – 210 6398888                              
Email: Kleidia.biz@gmail.com    site:  www.kleidia.biz 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTERLOCK 5425D 
 

Πώς να το ανοίξετε: 

 
1. Ανοίξτε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία (A). Η λυχνία ανάβει 

αυτόματα όταν ανοίγει το κάλυμμα προστασίας. Η λυχνία σβήνει αυτόματα 

μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για να ανάψει πάλι η λυχνία, πιέστε το κουμπί 
ενεργοποίησης λυχνίας (Γ). 

2. Γυρίστε τους περιστροφικούς διακόπτες (B) στον τρέχοντα συνδυασμό (αν η 

κλειδαριά είναι καινούργια, ο εργοστασιακός συνδυασμός είναι 0-0-0-0). 
3.  Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Δ) για να ανοίξετε την πόρτα. 
4. Τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει τελείως. 

5. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα κλειδιά. 
6. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. 
7. Απορυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον 

αποκρύψετε. 
8. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας  

 

Για να προγραμματίσετε έναν νέο συνδυασμό: 
 
Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός συνδυασμός είναι 0-0-0-0. 

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις  παραπάνω 

οδηγίες). 
2. Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως στυλό, μετακινήστε τον 

μοχλό ΡΥΘΜΙΣΗΣ συνδυασμού (E) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το 

βέλος. 
3. Σχηματίστε τον δικό σας συνδυασμό. 
4. Κλείστε την πόρτα. Η κλειδαριά έχει πλέον ρυθμιστεί με τον νέο συνδυασμό. 

5. Απορυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον 
αποκρύψετε. 

6. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία. 

 
Στερεώστε το επιτοίχιο μοντέλο Select Access σε έναν τοίχο: 
 

Για να στερεώσετε το Select Access, θα χρειαστείτε: μολύβι ή μαρκαδόρο, 
σταυροκατσάβιδο, αλφάδι, τρυπάνι και μύτη τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες 
(μπετόν) συνιστώνται ούπα και σφυρί. 

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις 
παραπάνω οδηγίες). 

2. Τοποθετήστε την κλειδαριά στην επιφάνεια που επιθυμείτε. 

3. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να επαληθεύσετε ότι η κλειδαριά είναι κάθετη. 
4. Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην 

επιφάνεια. 

5. Αφαιρέστε την κλειδαριά. 
6. Ανοίξτε τις τρύπες. 
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7. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούπα (δεν 

περιλαμβάνονται). 
8. Τοποθετήστε την κλειδαριά. 
9. Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις. 

10. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. 
11. Απορυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον 

αποκρύψετε. 

12. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας. 
 

Αντικατάσταση μπαταρίας 

 
1. Ανοίξτε τον χώρο της μπαταρίας (ΣΤ). 
2. Τοποθετήστε καινούρια CR2032 μπαταρία. 

3. Κλείστε την πόρτα του χώρου της μπαταρίας. 
 
Υπενθύμιση: 

 Ο μοχλός Ανοίγματος θα ανοίγει το Select Access μέχρι να απορυθμίσετε τον 
συνδυασμό 

 2. Κρατάτε το κάλυμμα προστασίας κλειστό για να αυξάνεται η αντίσταση 

στην κακοκαιρία και να αποκρύπτεται το καντράν του συνδυασμού. 


