Gratulerer med ditt nye DUUN våpen- og sikkerhetskap
Duun er systemskapet som tilpasses dine behov. Her er noen viktige punkter å merke
seg:

Nøkkel og lås
Ditt skap leveres med FG-godkjent sikkerhetslås. Som produsent har vi ikke lov til å
føre register over nøkkel- og låsekombinasjoner. Det er derfor viktig å merke seg
følgende:
1.

Reservenøkkelen bør oppbevares på en fast, sikker plass, men ikke inne i
våpenskapet.

2.

Mister du den ene nøkkelen anbefaler vi at du kontakter din lokale låsesmed for å
slipe en ny kopi. Forhandler kan eventuelt fremskaffe nøkkelemner.

3.

Mistes begge nøklene må et kontrollert innbrudd gjennomføres på skapet.

Mister du de to nøklene er dette nøkkel nr 3!

Fastbolting av skap
I henhold til forskrift FG 520:2 skal alle våpen- og sikkerhetskap med vekt under
150 kg forankres til gulv eller vegg. Følgende forankring anbefales:
Mot tre:

Minimum 4 stk franske treskruer med dimensjon M8x70 skrus inn i
massivt tre, for eksempel gulvbjelker eller vegg-stenderverk.

Mot betong/mur: Minimum 4 stk betongbolter M8x80 (medfølger).

Duun SGS17 har en egenvekt på 151 kg og kan benyttes lovlig uten forankring. Vi vil
likevel anbefale forankring hvis dette er praktisk mulig.
Duun SGS9 kan benyttes lovlig uten forankring ved å legge et ekstra lodd i skapet, men
også her anbefales forankring hvis praktisk mulig. Loddet må minimum veie 30 kg.

OBS 1: Uten forankring er det fare for at skapet kan tippe framover når døra er åpen.
Utvis derfor forsiktighet hvis skapet ikke er sikret.

OBS 2: Merk at døra kan hektes av for lettere håndtering. Den må kunne åpnes 135°
ved montering.

Monteringsanvisning for våpenholdere
Våpenholderne (1) festes til skinne med skrue M5x20 (2) og mutter M5 (3). Avlangt spor
muliggjør individuell tilpasning av posisjon. Vær obs på at skinnen er åpen på
undersiden, slik at man kommer til mutteren med verktøy.
For ”side-by-side” haglegevær
deles to våpenholdere som vist
(4) og monteres i separate spor.
Hvis man ønsker mindre åpning
på en våpenholder kan man
fjerne materiale bak på dens
midtparti (5). Når skruen
strammes vil da åpningen
trekkes noe sammen.
I Duun SGS17 kan våpen stilles
i to rekker. For den ytre rekken
benyttes lang våpenholder med
distansejern (6). Lang
våpenholder er tilgjengelig som
tilbehør.

Duun SGS17 standardutstyr og tilbehør
Medfølger som standard:
1 stk heldekkende hylle
3 stk dørhyller
9 stk våpenholdere
7 stk M5x20 skruer og M5 muttere
4 stk forankringsbolter M8x80 for betong

Tilbehør:

Heldekkende hylle SGS17
Sidehylle SGS17
Dørhylle
Nøkkelholder
Lang våpenholder, komplett
Våpenholder, komplett, pakke med 5 stk
Brannsikker koffert
Brannsikker safe

Varenummer 210411
Varenummer 210413
Varenummer 210415
Varenummer 210416
Varenummer 210417
Varenummer 210418
Varenummer 210420
Varenummer 210421

Duun SGS9 standardutstyr og tilbehør

Tilbehør:

Medfølger som standard:

Heldekkende hylle SGS9
Sidehylle SGS9
Dørhylle
Nøkkelholder
Våpenholder, komplett,
pakke med 5 stk
Brannsikker koffert, liten

1 stk heldekkende hylle
3 stk dørhyller
9 stk våpenholdere
7 stk M5x20 skruer og M5 muttere
4 stk forankringsbolter M8x80 for betong

Varenummer 210412
Varenummer 210414
Varenummer 210415
Varenummer 210416
Varenummer 210418
Varenummer 210422
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