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Generelt
Denne brugsanvisning tilhører denne 
nøgleboks med kombinationslås, i det 
følgende kort benævnt "nøgleboks". 
Den indeholder vigtige oplysninger 
om sikkerhed, brug og pleje. Læs 
brugsanvisningen grundigt, før du 
bruger nøgleboksen. Vær især 
opmærksom på sikkerhedsanvisninger 
og advarsler. Manglende overholdelse 
af instruktionerne i denne brugsanvisning 
kan resultere i alvorlig personskade 
eller beskadigelse af nøgleboksen. 
Hvis du videregiver nøgleboksen til 
tredjeparter, skal du sørge for at medgive 
denne brugsanvisning. Opbevar denne 
brugsanvisning et sikkert sted til fremtidig 
brug.

Følgende symboler og signalord bruges 
i denne brugsanvisning, på nøgleboksen 
eller på emballagen.

Nøgleboksen er beregnet til opbevaring 
af nøgler i private husholdninger. Alle 
andre anvendelser er udtrykkeligt 
udelukket og betragtes som forkert brug.
Denne nøgleboks er ikke underlagt nogen 
forsikrings- og / eller beskyttelsesklasse.

Formålsbestemt anvendelse

Anvendte symboler

SikkerhedLæs betjeningsvejledningen.

Angiver en fare, som, hvis den ikke 
undgås, kan resultere i død eller alvorlig 
personskade.

ADVARSEL!

81

C/PAP

Papir og pap / plast

Emballagen skal bortskaffes i 
overensstemmelse med 
materialets art samt i henhold til 
de regler, der gælder i dit 
område.

Leveringsomfang / 
delbetegnelse

1  Monteringshullemaskiner 
2  Frikoblingsgreb
3  Nummer hjul
4  Skruer, 4x
5  Dyvel, 4x
6  Hætte
7  Beskyttende klap 
8  RESET-greb
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Få kun produktet installeret af 
kompetente personer.
Tag de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, når du 
bruger en boremaskine.
Sørg for, at der ikke er strøm-, gas- eller 
vandrør under vægoverfladen, så de 
ikke beskadiges under installationen, 
eller der er risiko for personskade. Hvis 
du er i tvivl, skal du bruge en passende 
detektor.

ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsadvarsler 
og instruktioner. 
Manglende overholdelse af 
sikkerhedsinstruktionerne 
og instruktionerne kan 
medføre alvorlig personskade 
eller skade. Gem alle 
sikkerhedsanvisninger og 
instruktioner til senere brug.

Sikkerhedsinstruktioner

Før anvendelse

• Kontroller, om leverancen er komplet 
(se afsnit levering).

• Kontroller, om nøgleboksen eller 
tilbehør er beskadiget.

• Brug ikke nøgleboksen, hvis den er 
beskadiget, eller der mangler dele.

Det medfølgende fastgørelsesmateriale 
er kun egnet til murværk. Kontakt en 
specialforretning vedrørende andre 
materialer.

Nødvendige værktøjer 
(ikke inkluderet i leveringen):
 - Boremaskine
 - Murbor 6 mm
 - Stjerneskruetrækker

1. Vælg en væg med en passende 
struktur og tilstrækkelig bæreevne til 
nøgleboksen og dens indhold.

2. Åbn nøgleboksen ved at åbne 
beskyttelsesklappe 7 og tryk 
frikoblingsgrebet 2  nedad (se kapitel 
"Bestemmelse af talkombination", trin 
1 og 2).

3. Placer bagsiden af   nøgleboksen 
på monteringsstedet, og brug en 
pen til at markere placeringen af   
monteringshullerne 1  på væggen.

4. Brug en boremaskine til at bore hullerne 
på de markerede steder.

5. Sæt de medfølgende dyvler 5  i de 
borede huller.

6. Anbring nøgleboksen på væggen 
med monteringshullerne i de borede 
huller, og skru skruerne i 4  for at 
fastgøre den.

Montering
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Anvendelse Rengøring / genbrug

1. Skub beskyttelsesklappen 7  op.
2. Indstil nummerhjulene 3  til 

fabriksindstillingen (0-0-0-0). Tryk 
frikoblingsgrebet 2  nedad for at åbne 
hætten 6  .

3. For at indstille en personlig 
nummerkombination skal du trykke 
RESET-håndtaget 8  til venstre og 
derefter nedad.

4. Indstil din personlige 
nummerkombination og husk den.

5. Når du har defineret 
talekombinationen, skal du skubbe 
RESET-håndtaget op og til højre - 
tilbage til den oprindelige position.

1. Læg nøglen i nøgleboksen, og luk 
beskyttelseshætten. 6  .

2. Juster nummerhjulene,  3  og luk 
beskyttelseshætten. 7  .

3. For at  åbne hætten skal 
beskyttelseshætten skubbes op og 
indstil derefter  nummerhjulene til 
den sidst gemte kombination. Tryk 
frikoblingsgrebet 2  nedad.

4. For at ændre din personlige 
nummerkombination skal du fortsætte 
som beskrevet i kapitlet 'Bestemmelse af 
talkombination'.

Rengør nøgleboksen med en fugtig klud. 
Anvend under ingen omstændigheder 
skarpe og/eller slibende rengørings- eller 
opløsningsmidler.

Returner nøglebokse, der ikke længere 
kan bruges til et genbrugscenter. Må 
ikke bortskaffes med husholdningsaffald. 
Yderligere informationer kan fås hos 
den for formålet ansvarlige myndighed. 
Emballagen skal bortskaffes i 
overensstemmelse med materialets art 
samt i henhold til de regler, der gælder i 
dit område.

Bestemmelse af 
talkombination

Opbevar nøgler

Rengøring

Genbrug

Service

DK  
Walter Werkzeuge Service Center 
E-mail: service-dk@walteronline.com 
Tlf.: 00800 925 837 88 
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Leverandør
Bemærk, at følgende adresse ikke er en 
serviceadresse. Kontakt først og fremmest 
ovennævnte servicested.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9 5081 Anif, Østrig


