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Pokyny pro uživatele

Děkujeme vám za koupi trezoru METALSAFE. Váš trezor je připraven pro upevnění, postupujte podle 
informací níže . Po upevnění do podlahy, resp. do zdi prosím vložte černé zástrčky do upevňovacích děr.

Upevňovací šrouby, podložky a hmoždinky jsou součástí trezoru.

Jak upevnit váš trezor - budete potřebovat:     

1- Elektrický vrták.

2- 2x vrták – 1 x 10mm & 1 x 20mm.

3- Imbusový klíč velikosti 10.

4- Papírovou lepící pásku.

5- Tužku.

6- Pravítko.

Výběr místa pro upevnění trezoru   

                                                                                               

1)  Hledejte místo, které neomezuje přístup a pohyb dveří.

2)  Ujistěte se, že podlaha je vodorovná.

3)  Pro nejlepší výsledek ukotvení se doporučuje betonová podlaha.

Vrtání & šroubování

1) Umístěte trezor do požadované pozice. Teď s tužkou označte místo na zemi okolo 
trezoru.  (Pokud je trezor u zdi, stačí označit pouze přední část trezoru)

2) Otevřete dveře trezoru.

3) Vyznačte pozice pro vrtání na podlaze, resp. v zádech trezoru. Použijte tužku přes otvory 
pro upevnění uvnitř trezoru.
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4) Teď posuňte trezor na jednu stranu, pro přístup k označené díře na podlaze, resp. ve zdi.

5) Před použitím 10mm vrtáku, pomocí pravítka odměřte 110mm ze špičky vrtáku a 
dejte kousek lepící pásky okolo vrtáku, pro ujištění, že se neprovrtáte příliš hluboko.

6) Vyvrtejte 10mm díru v podlaze, resp. ve zdi, dokud nedosáhnete hloubky 110mm, viz. 
označení vrtáku.

7) Vyměňte 10mm vrták za 20mm (také si označte 110mm od špičky) a převrtejte díry do 
hloubky 110mm.

8) Jsou 2 části šroubu

    a)    Šroub s hlavou

b)    70mm hmoždinka

9) Vezměte si šroub a hmoždinku. Hmoždinku omotejte papírovou lepící páskou pro 
zabránění přístupu prachu a zbytků podlahy.

10) Zatlačte hmoždinku do díry v podlaze, resp. ve zdi.

11) Vraťte trezor zpátky do původní pozice, pomocí označení na podlaze.

12) Vložte šrouby skrze stěnu trezoru a pomocí Vaších prstů zašroubujte do hmoždinky, 
která je v podlaze, resp. ve zdi. Nyní si vezměte Imbusový klíč velikosti 10 a utáhněte je 
dokud je již nebudete moci utáhnout vice.

13) Nakonec vložte černé zástrčky na šrouby v podlaze, resp. ve zdi trezoru.

14) Nyní je trezor připraven k používání

Kotvící materiál dodaný s trezorem je vhodný pro betonovou podlahu / zeď. V případě jiného stavebního materiálu 
doporučujeme zvolit kotvící šrouby vhodné pro daný typ podlahy / zdi. 

V případě, že si nedovedete poradit s ukotvením trezoru, obraťte se na pracovníky společnosti 
METALSAFE s.r.o. kteří Vám s řešením jakéhokoliv problému rádi pomůžou.

Umístění trezoru: Trezor by měl stát v suché místnosti
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