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INNLEDNING
Takk for ditt valg av Raufoss Safehouse sikkerhetsskap. Nedenfor følger en trinn-fortrinn beskrivelse av hvordan skapet monteres på vegg, samt instrukser for daglig
bruk.

Forankring
For å oppfylle kravene i våpenforskriften, og for forsikringsgodkjenning (FG), skal alle
sikkerhetsskap med vekt under 150 kg forankres til vegg eller gulv. Raufoss
Safehouse er beregnet på å festes til vegg med minimum 4 stk forankringsskruer.
Den medfølgende fikseringsbraketten og medfølgende forankringsskruer benyttes
både for trevegg, vegg med plater (gips/tapet/spon) og betong/mur.
På trevegg eller vegg med plater skal sikkerhetsskapet forankres til bakenforliggende
reisverk eller stender.

Nødvendig utstyr
I tillegg til vanlig håndverktøy trengs følgene utstyr:
> 5,0 mm bor og drill, hvis skapet skal festes på
trevegg eller platevegg
> 6,0 mm betongbor og slagdrill, hvis skapet skal
festes på betong- eller murvegg
> 5 mm Unbrako sekskantnøkkel
Torx T30 nøkkel (eller bit for drill)

MONTERINGSANVISNING
Trinn 1

Sikre døren som beskrevet på arket merket ”OBS”.

Trinn 2

Der skapet skal henge må det være 30 cm fri høyde under
skapet, for åpning av skyvedøren.
Ved montering på trevegg vil spikerrekker ofte vise
plasseringen til reisverk/stender. For platevegg anbefales
bruk av stenderfinner.

bilde 1

Trinn 3

Lag et merke 12 cm under der du ønsker at skapets toppflate
skal være. Det må være feste for forankring i veggen bak
merket. Bilde 1
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Trinn 4
På merket, bor med;
5,0 mm bor, hvis skapet skal festes på trevegg eller platevegg.
Hullene bør væreca 6,5 cm dype.
6,0 mm betongbor og slagdrill, hvis skapet skal festes på betong- eller murvegg
Hullene bør være ca 6,5 cm dype.

Trinn 6

Fest forankringsbraketten til veggen med en av
forankringsskruene – ikke stram skruen. Bilde 2.

Trinn 7

Heng Safehouse på fikseringsbraketten og fikser med
medfølgende M6x8 unbrako skrue. Du kan nå merke
På veggen for resterende forankringspunkter. Bilde 3

bilde 2

bilde 3

Trinn 8

Løsne Unbrako skruen, løft skapet av
fikseringsbraketten. Bor hull for alle
forankringspunkter. Minimum 4 punkter skal ha
tilfredsstillende feste i stenderverk, betong eller
liknende.

Trinn 9

Heng skapet tilbake på fikseringsbraketten. Rett opp
sikkerhets-skapet på veggen og trekk til M6x8 skruen i
fikseringsbraketten. Fest forankringsskruer
Forankringsskruene skal skrus inn i uten bruk av plugg.
Torx T30 nøkkel eller bit i drill benyttes. Bilde 4
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Bilde 4

Bilde 5

Trinn 10

Hyllen monteres med to medfølgende M5x6
skruer. Den kan plasseres i tre forskjellige
høyder. Bilde 5

DAGLIG BRUK
Ved åpning og lukking av dør skal slissehåndtaket i plastdekselet benyttes. Ikke dra i
nøkkelen.
Raufoss Safehouse sikkerhetsskapene er vedlikeholdsfrie. De kan rengjøres med en
fuktig klut og såpevann.
Hvis en nøkkel går tapt anbefales det å lage en kopi av reservenøkkelen, slik at man
alltid har to stk nøkler. I henhold til reglene for forsikringsgodkjenningen har Raufoss
Safehouse ikke lov til å føre nøkkelregister. Nøkkelemner lagerføres.

KONTAKT
Vennligst kontakt nærmeste forhandler for tilleggsinformasjon om Raufoss
Safehouse.

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye sikkerhetsskap!
Med vennlig hilsen Raufoss Safehouse
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