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Návod na manipuláciu s trezorom s 1 kľúčovým motýlikovým zámkom
Trezor je v základnom prevedení vybavený jedným kľúčovým motýlikovým zámkom.
Pre otvorenie trezoru je potrebné vložiť kľúč a otočiť ním o cca. 120° v smere hodinových ručičiek. Potom je potrebné otočiť kľukou
na doraz smerom vpravo a otvoriť dvere trezoru. V prípade ak trezor nie je vybavený kľukou, otvorí sa otočením kľúča na doraz cca
o 120°.
Pri uzamykaní trezoru najskôr uzatvorte dvere a vráťte kľuku do východzej polohy, potom zamknite kľúčom a kľúč vytiahnite. V prípade
ak trezor nie je vybavený kľukou, uzamkne sa otočením kľúča na doraz cca o 120°.
POZOR:
Pri uzamykaní trezoru musí byť dodržaná postupnosť vyššie uvedených krokov a kľuka trezora musí byť uzatvorená vo východzej polohe až na doraz. S kľúčom zaobchádzajte šetrne, nikdy nepoužívajte pri odomykaní zámku
násilie. Pri odomykaní dbajte na to, aby bol kľúč zasunutý až na doraz.
Neodporúčame kľúč uskladňovať v znečistenom alebo prašnom prostredí, môže dôjsť k zaneseniu nečistôt do
vnútorného priestoru otvoru a navyše znečistený kľúč nezapadá správne do otvoru kľúča.
Pri nedodržaní týchto zásad by mohlo nastať vážne poškodenie zámkového mechanizmu alebo by mohlo dôjsť k zalomeniu kľúča,
prípadne zubov na kľúči!

UPOZORNENIA
• Ak sa počas prevádzky objavia problémy a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na
predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, prípadne volajte NON STOP 0905 926 822.
• Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto
častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu
mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.
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Chráň si svoje, kým je tvoje!

