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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTERLOCK 5415D 

 
Ανοίξτε την πόρτα του Select Access 

 

1. Πίσω από τη συσκευασία του προϊόντος, κόψτε στο σημείο που υποδεικνύεται 
για να ανακαλύψετε τον συνδυασμό που ορίστηκε αρχικά. 

2. Ανοίξτε την πόρτα προστασίας για να αποκαλύψετε το καντράν του 

συνδυασμού. 
3. Γυρίστε τους περιστροφικούς διακόπτες στο συνδυασμό που υποδεικνύεται 

(όπως υποδεικνύεται στο 1). 

4. Πιέστε τα κουμπιά ανοίγματος που βρίσκονται από κάθε πλευρά του 
προϊόντος για να ανοίξει η πόρτα. 

5. Κατεβάστε την πόρτα μέχρι κάτω για να ανοίξει τελείως. 

6. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα κλειδιά και τις κάρτες πρόσβασης. 
7. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. 
8. Απορυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον  

αποκρύψετε (Α). 
9. Κλείστε την πόρτα προστασίας (Β).   

 

Για να προγραμματίσετε ένα νέο συνδυασμό 
 
 Ο προεπιλεγμένος συνδυασμός είναι κρυμμένος πίσω από τη συσκευασία του 

προϊόντος. 
 

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

2. Μετακινήστε το διακόπτη «reset» δεξιά και προς τα εμπρός. Ο διακόπτης 
μένει σε αυτήν τη θέση. 

3. Σχηματίστε το δικό σας συνδυασμό. 

4. Επαναφέρετε το διακόπτη «reset» στην αρχική του θέση: πιέστε προς τα 
κάτω και αριστερά. 

5.  Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.  

6.  Απορυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον 
αποκρύψετε (Α).  

7. Κλείστε την πόρτα προστασίας (Β). 

 
Στερεώστε το Select Access σε έναν τοίχο  
 

Για πρόσθετη ασφάλεια, σας συστήνουμε να τοποθετήσετε το Select Access σε 
κάποιο διακριτικό σημείο. 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 τη μεταλλική πλάκα στην επιφάνεια που επιθυμείτε.  
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3. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να επαληθεύσετε ότι η πλάκα είναι απολύτως 

οριζόντια.  
4. Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην 

επιφάνεια.  

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

8.  Τοποθετήστε την κλειδοθήκη ασφαλείας στον τοίχο, τοποθετήστε την πλάκα 
στο εσωτερικό, φροντίζοντας να είναι πάνω στις τρύπες.  

9. Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε  

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

(Α).  

12. Κλείστε την πόρτα προστασίας (Β). 
 
Υπενθύμιση:  

 Τα κουμπιά ανοίγματος θα ανοίγουν το Select Access μέχρι να απορυθμίσετε 
το συνδυασμό.  

 Κρατάτε την πόρτα προστασίας κλειστή για να αυξάνεται η αντίσταση στην 

κακοκαιρία και να αποκρύπτεται το καντράν του συνδυασμού. 


