
NÁVOD K OBSLUZE SEJFU ŘADY SATURN LE 

 

Obsluha sejfu řady SATURN LE 

Součástí zámku je klíč, se kterým je třeba zacházet šetrně. Při odemykání proto dbejte, aby byl klíč 

zasunut až na „dno“ zámku, otáčejte lehce. Neviklejte klíčem, může dojít k poškození vodícího trnu. 

Neodemykejte zámek násilím, hrozí poškození nebo zalomení zubů na klíči.  

Nedoporučujeme klíč uskladňovat v prašném nebo znečištěném prostředí. Může dojít k zanesení 

nečistot do vnitřního vedení klíče. Znečištěný klíč “nedosedá” správně na dno zámku a tím je 

omezena jeho funkce. Při manipulaci se znečištěným klíčem hrozí poškození zámku.  

Údržba sejfu řady Saturn LE 

Funkční částí zámkových mechanismů nejsou výrazně mechanicky namáhány, přesto však dochází v 

těchto částech ke tření, které je zmírněno nanesením mazadel. Používáním dochází k vysoušení 

mazadel a mechanismy se mohou projevovat hlučností a drhnutím.  

Proto doporučujeme dle potřeby kontrolu a promazání pohyblivých částí mechanismů (zamykacích 

kolíků). 

Čištění povrchu sejfu řady SATURN LE je třeba provádět pouze prostředky neobsahující adheziva. 

V případě poškození laku způsobeného užitím nesprávných prostředků ( poškrábaný lak apod. ) nelze 

uplatňovat záruku na zboží. 

Informace o kotvení sejfu řady SATURN LE 

 Pro splnění bezpečnosti sejfu řady SATURN LE pro bezpečnostní třídu Z1 MUSÍ být sejf pevně 

přikotven k podlaze nebo zadní stěně. K tomu jsou určeny kotevní otvory v plášti sejfu.  

Pro správný výběr kotvícího prvku musí být respektována stavební hmota, ke které bude trezor 

přikotven.  

Záruka 

 Prodejce poskytuje kupujícímu na níže uvedený výrobek záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. 

V případě výskytu výrobní vady bude výrobek kupujícímu v záruční době bezplatně opraven nebo 

vyměněn.  Závadu může odstranit pouze prodejce. 

Záruka se nevztahuje:  

 Na škody a závady způsobené neodbornou manipulací či nesprávným zacházením, 

nedodržením návodu k obsluze, nevhodným umístěním (vlhkost, prašnost).  

 Dále pak na škody způsobené živelnými pohromami a na škody způsobené třetí osobou.  

 Na případ, kdy kupující pří reklamaci doklad o nabytí. 


