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NASTAVENÍ KÓDU: 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ve schránce Select Access není žádný přednastavený kód. Každé tlačítko 
může být použito pouze jednou. Pro lepší bezpečnost doporučujeme použít kód tvořený minimálně 4 
znaky. Svůj kód uložte na bezpečném místě.  
1) Otevírání schránky: Posuňte resetovací tlačítko směrem dolů a uvolněte jej (A). Otáčejte knoflíkem 
ve směru hodinových ručiček o 180°, až bude šipka směřovat na pozici „UNLOCKED“ (B). 
2) Při otevřených dvířkách otáčejte knoflíkem o 180 ° proti směru hodinových ručiček, aby šipka 
směřovala k poloze „LOCKED" a zajišťovací šroub se zcela rozšiřuje (C).DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před 
nastavením kódu musí být knoflík v poloze „LOCKED” a uzavírací západka plně vytažena. Pokud tak 
neučiníte, dojde k poškození schránky Select Access a ke zrušení záruky.  
3) Vyhledejte a vyjměte nástroj pro nastavení kódu ze zásuvky ve schránce (D).  
4) Umístěte 14 šroubů na zadní stranu otevřených dveří s čísly 0-9 a písmeny A-D. Při prvním zadání 
kódu budou všechny šrouby směřovat na pozici „SET OFF“ (E).  
5) Pomocí kódovacího nástroje otočte zvolené šrouby o půl otáčky doleva nebo doprava, do polohy 
„SET ON“ (F).  
6) Kódovací nástroj vraťte do odkládacího prostoru za přihrádkou uvnitř schránky Select Access (D).  
7) Při otevřených dvířkách s knoflíkem směřujícím k poloze „LOCKED“ a při plně vysunuté západce 
posuňte resetovací tlačítko dolů a potom jej uvolněte (G).  
8) Na přední straně schránky Select Access stiskněte jednotlivá tlačítka kódu, dokud nezaklapne  
9) Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček o 180 °, až šipka směřuje k poloze „UNLOCKED“ 
(B). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud se západka nezatáhne, ověřte, zda byl kód správně zadán a / 
nebo nastaven.  
10) Zavřete dvířka a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček, tak, aby šipka 
směřovala do polohy „LOCKED“. 

INSTALACE SCHRÁNKY:  
K instalaci schránky Select Access, budete potřebovat následující nástroje: 
• vrtací šablonu  
• 3mm zednický vrták  
• 5mm zednický vrták 
• malou nástrčnou koncovku  
• 8mm nástrčnou hlavu 
• malou vodováhu  
• nůžky  
• permanentní popisovač 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme, abyste schránku Select Access instalovali na diskrétní místo, 
které není snadno viditelné. Nůžky použijte pro oddělení montážní šablony od tohoto návodu (H).  
1) Nůžkami oddělte dodanou montážní šablonu (H).  
2) Montážní šablonu umístěte na zvolenou plochu. Pokud budete schránku montovat na cihlové 
zdivo, umístěte šablonu tak, aby byly díry co nejblíže ke středu cihel. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Neinstalujte šrouby do malty, protože pak by uchycení nebylo pevné.  
3) Polohu montážní šablony zkontrolujte pomocí vodováhy.  
4) Vyznačte montážní otvory na povrchu montážní plochy (I). 
5) Vyvrtejte 3mm pilotní otvor v každé ze čtyř míst, 75 mm hluboký.  
6) Použijte 5mm vrták pro prohloubení každého otvoru do hloubky 40 mm.  



7) Vyčistěte prach a nečistoty z otvorů. 8) Otevřete dvířka schránky Select Access a vyjměte plastový 
zásobník tak, že jej chytíte za střed a vytáhnete. To může vyžadovat trochu síly (J).  
9) Umístěte Select Access na čtyři otvory a ručně zasuňte šrouby do montážních otvorů (K). DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je ochranná kovová destička za-jištěna v otvoru na zadní straně 
schránky Select Access a že používáte výhradně dodávaný montážní materiál, aby byly zachovány 
příslušné certifikáty (Sold Secure a Secured by Design).  
10) Pomocí 8mm nástrčné hlavice, utáhněte spodní šrouby tak, aby byly uchyceny ve zdi. DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ: Šrouby zatím plně neutahujte. 
11) Utáhněte horní šrouby tak, aby zůstala 3mm mezera mezi montážní plochou a zadní stěnou 
Select Access (L).  
12) Namontujte háček na klíče tak, že kratší konec háčku vložíte do malého otvoru v zadní části 
schránky Select Access (M).  
13) Pokračujte v úplném do-tažení horních šroubů a poté utahujte dolním šrouby, dokud nebudou 
hlavy šroubů v kontaktu se zadní stranou schránky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní, abyste 
tyto šrouby nedotáhli příliš.  
14) Plastový zásobník umístěte do přihrádky a zajistěte, aby byly rohy zásobníku zasunuty pod 
uchycovací prvky na bočních stěnách schránky Select Access.  
15) Nástroj pro změnu kódu vraťte do úložného prostoru za plastovým zásobníkem.  
16) Zavřete dvířka a otočte knoflík o 180° proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka ukazovala na 
polohu „LOCKED“.  
17) Zavřete ochranný kryt.  
18) Vaše schránka Select Access je nyní připravena k použití! 

POUŽÍVÁNÍ SCHRÁNKY SELECT ACCESS: 

1) Otevřete kryt schránky.  
2) Ujistěte se, že šipka otočného knoflíku směřuje na „LOCKED“, pokud ne, otáčejte knoflíkem proti 
směru hodinových ručiček až do požadované polohy.  
3) Resetovací tlačítko posuňte směrem dolů a uvolněte (A).  
4) Zadejte svůj kód.  
Upozornění - pořadí zadávání nehraje roli. tj. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.  
5) Otočte knoflíkem o 180 °, až bude šipka směřovat do polohy „UN-LOCKED“.  
6) Opatrně zatáhněte za dvířka a otevřete je. 
7) Vložte dovnitř klíče, FOB klíče, přístupové karty a další předměty, které chcete ve schránce Select 
Access uchovávat.  
8) Zavřete dvířka a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček, tak, aby šipka směřovala 
do polohy „LOCKED“.  
9) Ujistěte se, že je schránka Select Access dobře uzamčena - otočte kličkou ve směru hodinových 
ručiček a zkontrolujte, zda se dvířka neotevřou.  
10) Zavřete ochranný kryt 


