
Sejf na klucze z zamkiem szyfrowym | Xcase (NX7903)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu

• sejf na klucze

• materiał montażowy

• instrukcja obsługi

Dane techniczne

Materiał obudowy aluminium

Grubość 1 mm

Zamek szyfrowy 4-cyfrowy, do 10 000 możliwości kombinacji

Wymiary 87 x 120 x 40 mm

Masa 440 g

Szczegóły produktu

1. Zamknięcie

2. Przycisk zwalniający

3. Tarcze cyfrowe

4. Przełącznik resetowania

Montaż

Sejf można zamontować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

1. Otwórz sejf ustawiając cyfry w pozycji początkowej 0-0-0-0 i naciśnij

przycisk zwalniający. Pociągnij drzwiczki sejfu do siebie.

2. Wykorzystaj otwory w sejfie jako szablon i odrysuj w miejscu, gdzie

chcesz go przykręcić.

3. Wywierć otwory.



UWAGA!

Upewnij się w miejscu wiercenia nie ma rur. Może to doprowadzić do obrażeń ciała 

lub szkód w środowisku!

4. Włóż kołki do wywierconych otworów

WSKAZÓWKA!

Upewnij się, że dostarczony sprzęt montażowy jest odpowiedni dla wybranego miejsca

montażu. W razie potrzeby odpowiedni materiał montażowy kupisz w sklepie z narzę-

dziami.

5. Przytrzymaj sejf i przykręć wkręty do kołków w ścianie za pomocą śrubokręta.

Zmiana hasła

1. Ustaw przełącznik resetowania w pozycji B.

2. Ustaw wybrany szyfr.

3. Ustaw przełącznik resetowania w pozycji A. Twój nowy szyfr jest teraz ustawiony.

4. Zamknij drzwiczki sejfu.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wy-

łącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżo-

ne.


