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Návod na manipuláciu s trezorom Sargent & Greenleaf - kľúčový zámok.
Majte na pamäti nasledovné:
Prečítajte si návod skôr ako začnete prestavovať kľúčový zámok. Prestavenie kľúčového zámku musí byť vždy robené pri otvorených dverách. Kľúč musí byť vždy vybratý zo zámku aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu. Kľúč vždy uschovávajte na bezpečnom mieste. V prípade straty kľúča, sa musí zámok čo najskôr prestaviť novým kľúčom, aby sa zachovala maximálna bezpečnosť.
Postup na prestavenie kľúčového zámku:
1. Otvorte dvere dokorán a dajte západku do polohy akoby ste chceli trezor zatvoriť, trezor uzamknite v otvorenom stave. Demontujte zadný kryt trezoru (upozornenie: demontážou zadného krytu neoprávnenou osobou,
trezor stráca záruku)

2. Zatlačte prestavovacie tlačidlo na zadnej strane zámku.

3. Zatiaľ čo držíte stlačené prestavovacie tlačidlo, otočte pôvodným kľúčom kým sa západka nezasunie - zámok
je otvorený. Keď je západka úplne zasunutá, vyberte kľúč a uvoľnite tlak na tlačidlo.

4. Vložte nový kľúč, a jemne s ním otočte až kým je západka úplne vysunutá - zámok je zamknutý.

5. Niekoľko krát vyskúšajte zamknúť a odomknúť trezorový zámok, aby ste sa presvedčili, že prestavenie zámku
prebehlo úspešne. Zatvorte dvere, uzamknite a vyberte kľúč.

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!

