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Introduktion
Som standard är det utrustat med ett omställbart nyckellås med två nycklar (nycklarna levereras fästa vid handtaget). Som tillval finns extranycklar samt elkodlås.
Vid mottagandet av skåpet kontrollera noggrant att det inte uppstått några transportskador (eventuell transportskada måste ovillkorligen anmälas skriftligt till
transportbolaget i samband med mottagandet). Ställ skåpet på plats och tillse att det står plant (tänk på tipprisken).
Genom att bulta fast skåpet mot underlaget eller mot en vägg gör du det besvärligare för tjuven att stjäla hela skåpet (för att innehållsförsäkring ska gälla måste
skåpet bultas fast). Vi rekommenderar att alla skåp bultas fast. Skåpet är förberett för fastsättning i golvet med 2 hål. Borra hål diam.14 mm och minst 100 mm
djupt.
Använd följande:
A) Hård betong: Ø 14 mm expanderbult
B) Porös betong: Ø 14 mm plastplugg och Ø 12 mm fransk skruv
C) Träbjälklag: Ø 14 mm fransk skruv
Instruktion för omställbart nyckellås
Viktigt: Läs igenom hela instruktionen innan du börjar omställningen. Omställning skall alltid göras med öppen dörr. Bruka aldrig våld.
För att högsta säkerhet skall uppnås bör följande iakttas:

Nyckeln bör alltid efter användning (även upplåsning) tas ur låset så att den ej är tillgänglig för obehöriga.

Förvara alltid nyckeln på ett säkert ställe.

Vid förlust av nyckel skall låset snarast ställas om till ny låsning.
Omställning till ny nyckel:

Öppna dörren och lås ut regelverket med handtaget. Vrid nyckeln moturs tills det tar stopp, dvs som man normalt låser låset.

Öppna dekkelplåten på dörrens insida

Tryck in knappen på låsets baksida med en penna eller en smal mejsel och håll den intryckt. Gamla nyckeln ska sitta i låset.

Vrid nyckeln medurs tills det tar stopp, släpp knappen och ta ur nyckeln.

Sätt in den nya nyckeln och vrid den till låst läge. Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.
OBS: Testa alltid med öppen dörr.
Garanti
Säkerhetsskåpet har 12 månaders garanti mot fabrikationsfel förutsatt att denna manual följs i sin helhet.
Garanti på lås är 12 månader, men omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter.
Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin. Ev. reklamationer måste ovillkorligen omgående skriftligen anmäla eventuella
transportskador till chauffören vid mottagandet. Om så inte sker kan inte sådana skador senare regleras.
Omprogrammering av elkodlås
Om skåpet är utrustat med ett elkodlås så hänvisar vi till användarmanualen från respektive låsleverantör som bifogas skåpet.
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Innledning
Skapet er som standard utstyrt med én stillbar nøkkellås med to faste nøkler (som leveres festet ved håndtaket).
Ekstranøkler og digital kodelås tilbys som ekstrautstyr, I vedlagte hurtigveiledning finner du ut hvordan du programmerer om den fabrikkinnstilte digitale
kodelåsen, slik at du kan velge din egen kode.
Når du mottar skapet, må du nøye kontrollere at det ikke har oppstått noen transportskader. (Eventuelle transportskader må uten opphold rapporteres skriftlig til
transportfirmaet i forbindelse med mottak). Sett skapet på plass og sørg for at det står rett (husk på velterisikoen).
Ved å bolte fast skapet i et underlag eller en vegg gjør du det vanskeligere for innbruddstyver å stjele med seg hele skapet. (Innboforsikringer krever gjerne at skap
som dette boltes fast.) Vi anbefaler at man bolter fast alle skap. Skapet er klargjort for festing i gulv med to hull. Bor 100 mm dype hull med en diameter på
14 mm.
Bruk følgende:
A) Hard betong Ø 14 mm forankringsbolter
B) Porøs betong Ø 14 mm plastplugg og 12 mm diameter treskruer
C) trebjelkelag: Ø treskruer 14 mm
Instruks for stillbar nøkkellås
Viktig: Les gjennom hele instruksen før du stiller inn. Innstillingen skal alltid gjøres med døren åpen. Bruk aldri makt.
Disse forholdsreglene bør følges for å oppnå høyest mulig sikkerhet:

Etter bruk (også etter at man har låst opp skapet) bør man alltid ta nøkkelen ut av låsen, slik at den ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Nøkkelen må alltid oppbevares på et trygt sted.

Ved tap av nøkkelen må låsen snarest mulig stilles om.
Omstilling til ny nøkkel:

Åpne døren og lås ut reileverket med håndtaket. Vri nøkkelen mot klokken til den stopper, dvs. slik man normalt låser en lås.

Åpne dekkplaten på innsiden av døren

Trykk inn knappen på låsens bakside med en penn eller en smal meisel og hold den inntrykket. Den gamle nøkkelen skal sitte i låsen.

Vri nøkkelen med klokken til den stopper, slipp knappen og ta ut nøkkelen.

Sett inn den nye nøkkelen og vri den om for å låse. Låsen er nå stilt inn etter den nye nøkkelen.
OBS: Test alltid med åpen dør.
Garanti
Sikkerhetsskapet har 12 måneders garanti mot fabrikasjonsfeil forutsatt at denne manualen følges i sin helhet.
Låsens garanti er på 12 måneder, men dekker bare utskifting av sviktende komponenter.
Eventuelle arbeidskostnader for å gi tilgang til låsen dekkes ikke av garantien. Ev. reklamasjoner for transportskader må i alle tilfeller omgående og skriftlig
rapporteres til sjåføren ved mottak. Hvis det ikke gjøres, kan slike skader ikke kompenseres på et senere tidspunkt.

Omprogrammering elektroniskt kodelås
Hvis skapet er utstyrt med elkodlås henviser vi til brukermanualen fra respektivte lasleverandør som er vedlagt skapet.
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