NEDERLANDS

Gebruikershandleiding

Waterdichte en vuurvaste kist

Modellen 1101, 1102, 1103,
1104, 1108, 1232 , 1234 en
1235

Pakket bevat:
1 - Waterdichte en vuurvaste kist
1 - Gebruikershandleiding
2 - Toegangssleutels

1 Waterdichte en vuurvaste kist

1 Gebruikershandleiding

2 Toegangssleutels

Controleer de bovenstaande lijst zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u alles heeft ontvangen. Als er items
ontbreken, kunt u contact opnemen met de klantenservice. (Zie pagina 5 voor de contactgegevens).

Lees deze handleiding zorgvuldig door
en berg deze nooit op in de kist!

BRENG DE KIST NIET TERUG NAAR DE WINKEL
Als er onderdelen ontbreken of als u problemen ondervindt met de bediening van de
waterdichte en vuurvaste kist, neemt u telefonisch contact op met de klantenservice. De
winkel accepteert geen geretourneerde producten zonder voorafgaande autorisatie. U dient
eerst contact op te nemen met onze Klantenservice (zie pagina 7 voor de contactgegevens).

IDENTIFICATIEDOSSIER WATERDICHTE EN VUURVASTE KIST
MODELNUMMER KIST
SERIENUMMER KIST
Nummer toegangssleutel

PRODUCTREGISTRATIE
Ga naar de volgende website om uw product te registreren:
www.hymaninc.com/product-registration/
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WELKOM
Uw nieuwe Honeywell water- en vuurdichte kist en biedt jarenlange documenten mediabescherming. Alle Honeywell water- en vuurdichte kisten zijn ontworpen en gebouwd
volgens de hoogste productienormen en garanderen maximale gebruikerstevredenheid
onder diverse omstandigheden. Uw water- en vuurdichte kisten van Honeywell bieden heel
veel jaren 'een gerust gevoel'.
Bedankt en geniet ervan!

VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
BELANGRIJK:
VOORDAT U UW NIEUWE KIST GEBRUIKT
Open de kist gedurende ten minste 30 minuten en laat deze luchten om de waterbestendige
verzegeling te decomprimeren en te laten werken zoals bedoeld.
WAARSCHUWING:
Om mogelijk letsel te voorkomen,
dient u uw handen vrij te maken
voordat u de deksel van de kist sluit.

ONDERHOUD
Wanneer de water- en vuurdichte kist zorgvuldig gebruikt wordt, zal deze jarenlang
goed functioneren. Voor een optimaal functioneren van uw kist, volgt u deze eenvoudige
voorzorgsmaatregelen:
SCHONE HANDEN - Gebruik de cijfertoetsen nooit als uw handen heel vies zijn,
wondjes hebben of nat zijn.
DE KIST SCHOONMAKEN – Voor het schoonmaken van uw water- en vuurdichte kist
raden wij u aan een mild schoonmaakmiddel te gebruiken (bijv. een glasreiniger) zodat er
geen krassen op komen of ontkleuring ontstaat. Droog het oppervlak altijd af en gebruik
NOOIT een schuurmiddel.
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PRODUCTOVERZICHT
A B

E

C

BUITENKANT
A - Drukvergrendeling
B - Deksel
C - Slotsamenstelling
D - Body van de kist
E - Vergrendelingsknoppen (alle modellen met
uitzondering van 1101)
F - Hendel (alle modellen met uitzondering van
1106 en 1108)
G - Slotcilinder

D

F G

BINNENKANT
H - Beschermende waterdichte verzegeling
(alle modellen met uitzondering van 1101)
I - Hydraulisch scharnier (ALLEEN 1104 en 1108)

H

I

DE KIST OPBERGEN
Om uw kist naar behoren te laten functioneren, dient u deze altijd plat op te bergen, met
de deksel naar boven. Plaats de kist nooit op een van de zijkanten of ondersteboven.

GOED

FOUT
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DE KIST ONTGRENDELEN EN OPENEN
1. Duw de kleine zwarte knoppen onder de vergrendelingen in (afb. 1).
2. Plaats de sleutel in het cilinderslot (afb. 2).
3. Draai de sleutel een kwartslag met de klok mee naar rechts (afb. 3).
4. De kist is nu ontgrendeld en u kunt de deksel optillen (afb. 4).

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

WAARSCHUWING:
Om mogelijk letsel te voorkomen,
dient u uw handen vrij te maken
voordat u de deksel van de kist sluit.

OPEN DE DEKSEL ALTIJD VOLLEDIG (1104 EN 1108)
BELANGRIJK:
Om mogelijk letsel te voorkomen bij het sluiten, zijn de
modellen 1104 en 1108 uitgerust met hydraulische
scharnieren die de deksel langzaam laten sluiten.
Let op: Open de deksel altijd volledig om de scharnieren te
activeren (afb. 1).

Afb. 1

WAARSCHUWING:
Om mogelijk letsel te voorkomen,
dient u uw handen vrij te maken
voordat u de deksel van de kist sluit.
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SLUITEN EN VERGRENDELEN (MODEL 1101)
1. Sluit de deksel voorzichtig (afb. 1).
2. Plaats de sleutel in het cilinderslot (afb. 2).
3. Draai de sleutel een kwartslag tegen de klok in naar links (afb. 3).
4. De kist zit nu op slot en u kunt de sleutel verwijderen.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

SLUITEN EN VERGRENDELEN (ALLE MODELLEN BEHALVE 1101)
1. Sluit de deksel voorzichtig (afb. 1).
2. Duw de bovenkant van de vergrendeling plat tegen de kist en houd
ingedrukt (afb. 2).
3. Duw terwijl u de bovenkant van de vergrendeling op zijn plek houdt
op de onderkant van de vergrendeling om deze te sluiten (afb. 3).
4. Draai de sleutel een kwartslag tegen de klok in naar links (afb. 4).
5. De kist zit nu op slot en u kunt de sleutel verwijderen.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

6

Afb. 4

KENNISGEVING VOCHT AAN DE BINNENKANT
BELANGRIJK - Voor optimale prestaties dienen de vuur- en waterkisten wekelijks
ten minste 30 minuten gelucht te worden om vochtproblemen aan de binnenkant
te voorkomen. We raden u aan om dit af en toe ook gedurende langere perioden te
doen. Hiermee brengt u de vochtigheid tussen binnen- en buitenkant in balans en kan
eventueel overtollig vocht dat is ontstaan, ontsnappen. Als u de vuur- en waterkisten
niet op regelmatige basis lucht, kan er een muffe geur ontstaan, vooral bij papier.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade aan of het vergaan van objecten in
de vuur- en waterbestendige kisten als gevolg van vocht. Een juiste verzorging en preventief
onderhoud van de vuur- en waterkisten zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
De eigenaar dient te begrijpen dat dit vereist is om doorlopende beschermingsniveaus
en probleemloze prestaties gedurende de levensduur te garanderen.

IDENTIFICATIENUMMERS SLEUTELS VINDEN
SLEUTELNUMMER

Nummer van 3-4 cijfers dat is geëtst in de metalen band rondom het
sleutelgat (afb. 1).
Ditzelfde nummer van 3-4 cijfers is ook geëtst in de sleutel zelf (afb. 2).

145

Afb. 1

Afb. 2
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ZORGVULDIG GEBRUIK
Honeywell-geldkisten zijn ontworpen om papieren documenten en dossiers te beschermen
tegen schade door hitte en vocht als gevolg van blootstelling aan vuur en water.
Waarschuwing: Deze kist is niet bedoeld voor de opslag van medicijnen, wapens, munitie
of ontvlambare items van welke aard dan ook.
We raden u eveneens af om parels op te slaan in deze kist, aangezien deze schade kunnen
oplopen bij temperaturen tot 350ºF (177ºC).
BRANDBESCHERMING
Modellen 1101, 1102, 1103 en 1106 – Onafhankelijke tests door Underwriters
Laboratories (UL) verifiëren dat de binnentemperatuur onder de 350ºF (177ºC) blijft
gedurende 30 minuten wanneer de buitentemperatuur oploopt tot wel 1550ºF (843ºC).
Modellen 1104 en 1108 – Onafhankelijke tests door Underwriters Laboratories (UL)
verifiëren dat de binnentemperatuur onder de 350ºF (177ºC) blijft gedurende 60 minuten
wanneer de buitentemperatuur oploopt tot wel 1700ºF (927ºC).
WATERBESCHERMING
Alle modellen behalve 1101 - Onafhankelijke tests verifiëren dat de binnenkant droog
blijft bij volledige onderdompeling gedurende maximaal 24 uur.
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KLANTENSERVICE
E-MAILADRES:
WEBSITE:
ADRES:

TELEFOONNUMMER:

support@tronex.nl
http://www.wachsmuth-krogmann.com/
Service Key B.V.
Nijverheidsstraat 46 • 7575 AB
Oldenzaal
+31 (0) 541- 570 216
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MEER RESERVESLEUTELS BESTELLEN
De volgende informatie is vereist om een sleutel te krijgen:
1. EIGENDOMSBEWIJS (1 van 2 opties hieronder)
BEWIJS VAN AANKOOP EN IDENTIFICATIE – ALLEEN INTERNATIONALE BESTELLINGEN!
• Kopie van bewijs van aankoop met vermelding van de winkel,
datum en productbeschrijving.
• Kopie van uw identiteitsbewijs met foto (Rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).
VERIFICATIEFORMULIER VOOR PRODUCTEIGENDOM
	Indien het bewijs van aankoop niet beschikbaar is, kunt u contact met
ons opnemen via e-mail of telefoon om een Verificatieformulier voor
producteigendom aan te vragen.
2. CONTACTGEGEVENS EN PRODUCTINFORMATIE
CONTACTGEGEVENS
PRODUCTINFORMATIE
• Naam en postadres
• Modelnummer
• E-mailadres (indien beschikbaar)
• Serienummer
• Telefoonnummer
• Beste tijd om contact met u op te nemen
3. BETAALWIJZE
• Telefoonnummer: Visa of MasterCard
• E-mailadres: Cheque of overschrijving
LET OP: Neem voor prijzen contact op met de klantenservice. U vindt de contactgegevens
op de achterzijde van deze handleiding.
Termen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder kennisgeving.
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BEPERKTE GARANTIE
LH Licensed Products, Inc., ('LHLP, Inc.') garandeert dat voor een periode van zeven (7) jaar vanaf de datum van aankoop
dit product vrij is van structurele of mechanische defecten in materialen of vakmanschap. LHLP, Inc., volledig naar
eigen goeddunken en als enige remedie van de koper volgens deze garantie, zal dit product of een onderdeel van dit
product repareren of vervangen indien het defect is bevonden gedurende de garantieperiode. Vervanging of reparatie
wordt uitgevoerd met een nieuw of opnieuw geproduceerd product of onderdeel. Indien het product niet meer
beschikbaar is, kan vervanging geschieden met een vergelijkbaar product of een product van gelijke of grotere waarde.
DIT IS UW EXCLUSIEVE GARANTIE.
Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens het Australische
consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of uw geld terug indien het product niet werkt en op compensatie
voor alle redelijke te verwachten schade of verlies. U hebt eveneens recht op reparatie van de producten indien de
producten niet van acceptabele kwaliteit zijn en de fout geen grote storing tot gevolg heeft.
Deze garantie is uitsluitend geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van aankoop en is niet
overdraagbaar. U dient het oorspronkelijke betaalbewijs te bewaren. Bewijs van aankoop is vereist om gebruik
te maken van de garantieservice.
LHLP, Inc. dealers, servicecentra of winkels die dit product verkopen hebben niet het recht om de voorwaarden
en bepalingen van deze garantie te wijzigen.
Deze garantie is niet van toepassing op de afwerking van het product. Deze garantie betreft niet de normale
slijtage van onderdelen of schade als gevolg van een van de volgende oorzaken: slordig gebruik of misbruik van het
product, gebruik dat in strijd is met de bedieningsinstructies, uit elkaar halen, reparatie of aanpassing door iemand
anders dan LHLP, Inc. of een geautoriseerd servicecentrum, onjuiste installatie of blootstelling aan extreme hitte
of vochtigheid. Echter, de garantie dekt verder niet Een catastrofe, zoals brand, overstroming, aardbevingen,
orkanen en tornado's.
LHLP, Inc. is niet aansprakelijk voor enige incidentele of voortvloeiende schade die ontstaat door de schending van
enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of anderszins met betrekking tot de verkoop van dit product. LHLP, Inc. is
evenmin verantwoordelijk voor: kosten met betrekking tot het verwijderen of installeren van het product; schade of
verlies van de inhoud van het product; noch voor de niet-geautoriseerde verwijdering van de inhoud; of schade die
is ontstaan tijdens het vervoer.
DE BOVENSTAANDE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
INCLUSIEF ENIGE GARANTIES OP VERHANDELBAARHEID VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
EN LHLP, INC. WIJST ENIGE EN ALLE OVERIGE VERDRAGEN EN GARANTIES AF.
Met uitzondering van de mate zoals verboden door het toepasselijk recht en enige impliciete garantie op
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel beperkt tot de duur van de hierboven genoemde
garantieperiode. Sommige staten, provincies of jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele of
voortvloeiende schade of beperkingen aan de duur van de impliciete garantie niet toe, waardoor bovenstaande
beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt
u ook andere rechten die verschillen van staat tot staat, of van provincie tot provincie, of van jurisdictie tot jurisdictie.
LEVENSLANGE VERVANGINGSGARANTIE NA BRAND
Als dit brandbestendige Honeywell-product is gekocht van LH Licensed Products, Inc. ("LHLP") en beschadigd
raakt op enig moment waarop u het in bezit hebt (de oorspronkelijke koper), stuurt LHLP een gratis vervangend
exemplaar naar u op indien u het volgende verzendt naar Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E.
Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:
1. Uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer met netnummer;
2. Een beschrijving van de brand, het modelnummer en een foto van het verbrande product, en een exemplaar
van het rapport van de brandweer, de verzekering of politie.
De vervoerskosten van het vervangende product zijn niet inbegrepen bij de garantie en moeten worden betaald
door de klant. Indien een identiek product niet meer beschikbaar is, verstrekt LHLP een vergelijkbaar product uit
de huidige productlijn. LHLP is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade van de inhoud van de kluis.
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AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Germany

Het Honeywell-handelsmerk wordt onder licentie van Honeywell International Inc. gebruikt.
Honeywell geeft geen garanties met betrekking tot dit product.
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www.honeywellsafes.com

