
Köszönjük a vásárlást!
Az Ön új Honeywell tûzálló kazettája lehetõvé teszi az éveken át tartó biztos és
védett elhelyezését értéktárgyainak és fontos iratainak. Az Ön kazettája magas
minõségi elvárások alapján készült, azért hogy a lehetõ legnagyobb felhasználói
elégedettséget biztosítsa Önnek.

A csomag tartalma:
- Honeywell tûzálló kazetta
- Használati útmutató
- 2 db kulcs

A kazetta helyes használata:
Tûzálló kazetták (2011E): védik a dokumentumokat, okiratokat és más értéktár-
gyakat. A UL-teszt garantálja, hogy a belsõ hõmérséklet 843 C-on 30 percig 
177 C alatt marad. Az Ön kazettája ez idõn belül tûztõl védett.

Víz- és tûzálló kazetták (2017E, 2037E): a víz- és tûzkároktól is védettek.
Független tesztek igazolják, hogy a 2017E modell 33 cm-es, a 2037E modell
pedig 60 cm-es vízbe merülhet 8 órán keresztül, úgy hogy a kazetta ez idõn belül
a vizet nem engedi be. 

Tisztítás:
A kazetta tisztításához használjon nedves törlõruhát. Soha ne használjon higítót
vagy kémiai oldószert, mivel ezek maradandó károkat okoznak a felszínen.

Biztonsági javaslat:
- a kulcsokat tárolja biztonságos helyen (de sohasem a kazettában)
- õrizze meg ezt a használati utasítást

A Honeywell tûzálló kazetta nyitása

1. Helyezze bele a kulcsot a zárba és forgassa el 
óramutató járásával megegyezõ irányba.

2. Nyomja meg a nagy fekete gombot.
Ennek következtében a záró fedél
kinyílik és elõre ugrik.

3. Miután ez megtörtént, nyissa ki a
kazetta tetejét.

A Honeywell tûzálló kazetta zárása

1. Csukja be a tetõt és bizonyosodjon meg arról,
hogy a kazettában lévõ tartalom
ne akadályozza a zárat.

2. Kattanásig nyomja vissza lefelé a záró fedelet.

3. Forgassa el a kulcsot óramutató járásával
ellenkezõ irányba és húzza ki azt.
Az Ön tûzálló kazettája zárva van.

Fontos: a kazettát mindig sima felületen,
vízszintes pozícióban tárolja. Ha a kazettát
élére vagy oldalára állítja, tartalma tûz ellen
NINCS MEGVÉDVE!

Kezelési útmutató

Tûzálló kazetta otthonra és irodába

Kezelési útmutató

Tûzálló kazetta otthonra és irodába


