Instrukcja obsługi szaf i szaf Pantzerglass z szybą klasa S1
Uwaga: celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produktów przeczytaj proszę uważnie poniższą instrukcją i zachowaj ją na później.

Przeznaczenie
Szafy Hunter Safes kl. S1 spełniają wymagania normy PN-EN 14450. Stosowane są do przechowywania wartościowych przedmiotów,
dokumentów, broni długiej, broni krótkiej, biżuterii i innych cennych przedmiotów.
Zaleca się użytkowanie szaf w pomieszczeniach suchych, nie stosować na zewnątrz, gdzie wyrób będzie narażony na wpływ warunków atmosferycznych.
Wyposażenie szaf:

Zamek klasy A z kluczami;

Opcjonalnie zamek szyfrowy mechaniczny (konieczna jest zmiana szyfru na otwartych drzwiach z fabrycznego na własny);

Opcjonalnie zamek szyfrowy elektroniczny (konieczna jest zmiana kodu na otwartych drzwiach z fabrycznego na własny);

Półki z uchwytami (ilość zależy od wymiaru szafy)
Wyposażenie dodatkowe:

Indywidualne skarbczyki w różnej konfiguracji zamykane na zamek kluczowy.
Sposób mocowania szaf:

Szafę należy przymocować do podłoża za pomocą dwóch zalecanych kotew rozporowych.

fabrycznie szafy posiadają dwa otwory w dnie i dwa otwory w ścianie tylnej o średnicy 13mm;

ustaw szafę w mocowanym miejscu;

przewierć otwory w podłożu lub w ścianie dokładnie przez otwory w szafie na głębokość długości kotew;

wprowadź kotwy w wykonane otwory i dokręć śruby gwarantując płaskość płaszczyzn.
Uwaga:

kotwy mocujące M10 mocuj na głębokość ok. 100mm w beton co najmniej C12/15 – zaleca się mocowanie wysokich szaf do podłoża i do
ściany.

Obsługa i użytkowanie
Otwieranie szafy z zamkiem kluczowym:
1. wprowadź klucz do otworu zamka w taki sposób by logo producenta zamka było skierowane do góry – wersja drzwi prawe, logo producenta zamka
skierowane w dół – wersja drzwi lewe;
2. przekręć klucz w prawo aż poczujesz opór (wersja – drzwi prawe), to oznacza, że zamek jest otwarty, zostaw klucz w zamku (przy otwartym zamku nie
można wyjąć klucza);
3. przekręć klamkę celem otwarcia szafy
Otwieranie szafy z zamkiem szyfrowym mechanicznym:
1. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego mechanicznego dostarczonego z szafą i otwórz zamek;
2. przekręć klamkę celem otwarcia szafy.
Otwieranie szafy z zamkiem elektronicznym:
1. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego elektronicznego dostarczonego z szafą i otwórz zamek;
2. przekręć klamkę celem otwarcia szafy.
Zamykanie szafy z zamkiem kluczowym:
1. upewnij się, że rygle są wsunięte i zamknij dokładnie szafę;
2. przekręć klucz w lewo, opór w klamce oznacza, że szafa jest zamknięta.
Zamykanie szafy z zamkiem szyfrowym mechanicznym:
1. upewnij się, że rygle są wsunięte i zamknij dokładnie szafę;
2. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego mechanicznego dostarczonego z szafą i zamknij zamek;
Zamykanie szafy z zamkiem szyfrowym elektronicznym:
1. upewnij się, że rygle są wsunięte i zamknij dokładnie szafę;
2. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego elektronicznego dostarczonego z szafą i zamknij zamek;
ZABRANIA SIĘ PRZERABIAĆ ZAMONTOWANE ZAMKI I MECHANIZMY POD GROŹBĄ UTRATY GWARANCJI!
Jak prawidłowo użytkować szafy?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

podczas użytkowania szafy zwracaj uwagę na ruchome elementy- drzwi, rygle, które mogą spowodować uszkodzenie palców;
dopilnuj aby rygle były zawsze dokładnie schowane podczas zamykania szafy;
pamiętaj wyjąć klucz od skarbczyka przed zamknięciem szafy;
nie wymieniaj sam zamków, co grozi utratą gwarancji, zamki i mechanizmy wymagają obsługi ze strony autoryzowanego serwisu;
uważaj jak mocujesz szafę, zwróć uwagę na swobodne zamykanie i otwieranie drzwi;
nie obciążaj półek ciężarem większym niż 50 kg;
jeśli zauważysz opory w pracy rygli powiadom Hunter Safes;
zaleca się smarowanie zawiasów smarem po dwóch latach eksploatacji;
celem utrzymania powierzchni szafy używaj normalnie dostępnych detergentów i myj miękką szmatką.
Dziękujemy za zakup naszej szafy : )

