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Návod na údržbu trezoru
Na trezor - bezpečnostný úschovný objekt sú kladené vysoké technické požiadavky. Počas celej doby životnosti trezoru je potrebné
zabezpečiť, aby sa minimalizovalo prašné prostredie a aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do uzamykacích, uzatváracích a kinetických
mechanizmov. Priebežne je potrebné vykonať aj kontrolu ukotvenia trezoru.
Pri realizácii maľoviek, oprave vnútorného omietok alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu uzamykacích, uzatváracích a kinetických mechanizmov trezoru farbou, maltou a pod.
Po akýchkoľvek prašných prácach odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky trezoru!
PRI JEDNOTLIVÝCH MOŽNOSTIACH OTVÁRANIA, PLATIA NASLEDOVNÉ ODPORUČENIA:
Otváranie trezoru - kľúčový zámok:
Súčasťou dodávky trezoru s kľúčovým zámkom sú vždy 2ks kľúčov, s ktorými je potrebné opatrne zaobchádzať. Pri odomykaní dbajte
na to, aby ste kľúč zasunuli kolmo na vodiaci tŕň zámku a až na doraz na dno zámku a otáčajte s ním ľahko. Kľúčom nekývajte, môže
prísť k poškodenia vodiaceho tŕňa, alebo tela zámku.
Zámok nikdy neodomykajte násilím, hrozí poškodenie kľúča, zámku, prípadne zlomenie zubov na kľúči. Nikdy kľúč neodkladajte v objekte kde je umiestnený trezor!!! Neuskladňujte trezor v prašnom a znečistenom prostredí, nakoľko môže prísť k znečisteniu kľúča
a následne zámku, čo môžem viesť k neotvoreniu trezoru.
Otváranie trezoru – rozvorovým mechanizmom a trezorovým zámkom alebo kombináciou:
U trezorov ktoré sa uzatvárajú rozvorovým mechanizmom s madlom (kľukou) je potrebné, aby pri uzatváraní kľuka vždy bola zavretá
až na doraz. Po uzavretí rozvoru, je následne možné trezor uzamknúť kľúčom, mechanickým kombinačný prípadne elektronickým
kombinačným zámkom. Pre uzamykanie jednotlivých trezorových zámkov a kombinácii, si preštudujte návod podľa aktuálneho typu
zámku / kombinácie.
ÚDRŽBA FUNKČNÝCH ČASTÍ TREZORU:
Mechanizmus trezorových zámkov a rozvorov nie je výrazne mechanicky namáhaný, ale aj tak dochádza k treniu. Toto trenie je zmierňované použitým špeciálnym mazadlom, ktoré sa časom vyderie prípadne stvrdne. Po určitej dobe používania trezoru, môže preto
dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov (prípadne až zaseknutiu trezoru), a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky minimálne 1x za 2 roky autorizovanou servisnou spoločnosťou.
Zo strany klienta sa údržba týka povrchového ošetrenia a vyčistenia otvorov pre zasúvanie čapov, aby tam neboli nečistoty a prach.
V žiadnom prípade sa neodporúča do zámkov a pohyblivých častí trezoru striekať oleje a mazivá!!! Môže prísť k poškodeniu zámku,
prípadne k jeho úplnému znefunkčneniu!
Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu trezora proti korózii.
V prípade ak si klient samovoľne vymení akýkoľvek bezpečnostný prvok na trezore (ovládavie prvky, madlá,
zámky, čapy, rozvor, kotvenie a pod.) spoločnosť EUROSAFE® s.r.o. nezodpovedá a nezaručuje deklarovanú
bezpečnostnú triedu trezorov, úschovných objektov a trezorových dverí podľa EN 1143-1 a pokiaľ by to bolo vykonané počas plynutia záručnej doby, tak prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy.
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Chráň si svoje, kým je tvoje!

