Gebruikershandleiding kluizen Hunter Safes klasse S1
Opmerking: Om zeker te zijn van een goed werkend product. Lees hieronder de instructies zorgvuldig. Dit
document bewaren voor eventuele situaties in de toekomst.
Doelstelling:
Kluizen van Hunter Safes klasse S1 zijn geproduceerd in nakoming met de standaard PN-EN 14450 en kan
gebruikt worden voor het opslaan van vertrouwelijke documenten, juwelen en andere kostbaarheden.
Kluizen zijn gecertificeerd door het Instytute of Precision Mechanics in Warschau, Polen.
Het is aanbevolen om de kluis binnen in een droge ruimte te installeren.
NIET VOOR BUITENGEBRUIK!
Accessoires:
 Sleutelslot klasse A met sleutels en bijgeleverde instructie (nummer en type van het slot kan zijn
bepaald door de klant);
 Optioneel elektronisch slot met bijgeleverde instructies;
 Optioneel mechanisch cijferslot met bijgeleverde instructies;
 Legborden met bevestiging (afhankelijk van afmeting van de kluis en/of bestelling van de klant).
Optionele accessoires:
 Individuele binnenkluisjes in verschillende uitvoeringen afgesloten met een sleutelslot.
Installeren van de kluis:
Kluis moet verankerd worden met minimaal twee ankers in de muur of vloer.
Gebruiksaanwijzing voor het verankeren van de kluis:
 Kluis heeft twee gaten van ø12mm in de vloer en twee gaten van ø12mm in de achterwand;
 Plaats de kluis op de gewenste plek;
 Boor de gaten in de vloer en/of in de muur precies door de gaten van de kluis met de juiste lengte om
de ankers te kunnen bevestigen. Of teken de gaten af, zet de kluis even aan de kant en boor de gaten.
 Verwijder het stof wat is vrijgekomen door het boren en plaats de ankers in het gat. Draai de ankers
vast. Of plaats eerst de kluis terug op de plek, druk de ankers door de kluis in de muur en draai ze
vast.
Opmerking: M8/M10 ankers moeten ongeveer 100mm in het beton worden bevestigd. Gebruik C12/15 ringen
van minimaal ø40mm.
Gebruik van de kluis:
Openen van de kluis door middel van een sleutelslot:
 Stop de sleutel in het slot op de manier dat het logo van de fabrikant naar boven staat (rechtsdraaiende
deur). Bij een linksdraaiende deur moet de sleutel in het slot gestopt worden met het logo van de
fabrikant naar beneden;
 Draai de sleutel totdat de sleutel niet meer verder gedraaid kan worden. Dit betekend dat het slot
geopend is. Laat de sleutel in het slot (wanneer het slot geopend is, kan de sleutel niet uit het slot
verwijderd worden);
 Draai de hendel om de kluis te openen.
Openen van de kluis door middel van een mechanisch cijferslot:
 Raadpleeg de meegeleverde handleiding van het mechanisch cijferslot om het slot te ontgrendelen.
Openen van de kluis door middel van een elektronisch cijferslot:
 Raadpleeg de meegeleverde handleiding van het elektronische cijferslot om het slot te ontgrendelen.
Sluiten van de kluis door middel van sleutelslot:
 Zorg ervoor dat de schoten in de juiste stand zijn en sluit de deur;
 Draai de hendel van de deur om de kluis te vergrendelen;
 Draai de sleutel linksom tot het niet meer verder gaat, dat betekend dat het slot vergrendeld is.
Sluiten van de kluis door middel van een mechanisch cijferslot:
 Zorg ervoor dat de schoten in de juiste stand zijn en sluit de deur;
 Raadpleeg de handleiding van het mechanisch cijferslot om het slot te vergrendelen;
 Draai de hendel van de deur om de kluis te vergrendelen.
Sluiten van de kluis door middel van een elektronisch cijferslot:
 Zorg ervoor dat de schoten in de juiste stand zijn en sluit de deur;
 Raadpleeg de handleiding van het elektronisch cijferslot om het slot te vergrendelen;
 Draai de hendel van de deur om de kluis te vergrendelen.
ZEGEL NIET VERWIJDEREN VAN DE BINNENPLAAT, GA ZELF GEEN REPARATIES EN/OF WIJZIGINGEN
UITVOEREN AAN HET SLOT EN/OF MECHANISME ANDERS VERVALT DE GARANTIE!

Hoe gebruik ik de kluis op de juiste manier?
a) Wanneer u gebruik maakt van uw kluis wees dan alert op bewegende delen zoals de deur of schoten
die verwondingen kunnen veroorzaken;
b) Zorg ervoor dat de schoten van de deur in de kluisdeur verkeren bij het sluiten van de kluis;
c) Onthoud dat de hendel van de kluis vergrendeld moet zijn om het slot te kunnen vergrendelen;
d) Niet zelf het slot veranderen of verwijderen. De garantie zal vervallen Sloten en mechanisme mag
alleen worden gewijzigd door een geautoriseerde monteur;
e) Tijdens het installeren van de kluis wees alert op het openen en sluiten van de deur;
f) Berg niet meer dan 50 kg in de binnenkluisjes;
g) Als u weerstand of blokkade voelt in de schoten neem dan z.s.m. contact op met een Hunter Safes
medewerker;
h) Het is aanbevolen om de scharnieren eens in de twee jaar in te vetten (WD-40 of lagervet);
i) Om de kluis in een goede conditie te houden maak de kluis regelmatig schoon met schoonmaakmiddel
en een zachte doek.
Wij danken u voor het aanschaffen van een Hunter Safes kluis.
GARANTIEVOORWAARDEN
1. Hunter Safes garandeert de hoogste kwaliteit onder deze gebruikersvoorwaarden.
2. De gekochte goederen hebben 12 maanden garantie geldig vanaf de factuurdatum.
3. De koper mag het product controleren op beschadigingen voordat deze geleverd wordt of opgehaald
wordt. Mocht het bestelde product beschadigd zijn dan dient dit schriftelijk (per e-mail) bekend gemaakt
worden.
4. Klachten dienen binnen 30 dagen na levering bekend gemaakt worden om aanspraak te kunnen
maken op garantie.
5. De gemelde gebreken worden rechtstreeks doorgegeven aan de betreffende producent/leverancier.
6. Het retourneren van bestelde producten is voor rekening van de koper. De koper dient zelf het vervoer
te regelen.
7. Erkende reclamatie is voor rekening van Hunter Safes.
8. De garantie vervalt op moment van:
 Indien het gebruik van het product niet overeenstemt met de gebruikersvoorwaarden;
 Indien de koper zich niet houdt aan de instructie van handleidingen;
 Indien de koper zelf het product bewerkt;
 Mechanische schade optreedt aan het product door verkeerd gebruik.
9. De garantie dekt ook niet de activiteiten die de gebruiker verplicht is te volgen in overeenstemming met
de instructiehandleiding.

