SIKRING

Kære kunde

Specifikationer

Tak for din bestilling!

Mål model 12 og 18:
Udv. mål: H: 1180, B: 520, D: 550 mm

Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig
kundeservice. Derfor skal du straks ved
modtagelsen kontrollere, at dine varer
svarer til det bestilte.
Er der fejl, bedes du ringe til os, så vi kan
aftale hvordan fejlen udbedres.
Transportskade: Anmeldes straks til
transportøren.
Ring, hvis du får problemer med
produkterne eller i øvrigt har spørgsmål. Vi
er parate med råd og vejledning.

Indv. mål:
Afstand mellem hylderne:

MobilSafe brugsvejledning

Model 12: 400 mm · Model 18: 260 mm
Dybde: 380 mm
Afstand mellem bøjlerne: 55 mm
Vægt: Model 12: 54 kg · Model 18: 60 kg
Mål model 24 og 36:
Udv. mål: H: 1180, B: 950, D: 550 mm
Indv. mål:
Afstand mellem hylderne:
Model 24: 400 mm · Model 36: 260 mm

Med venlig hilsen

Dybde: 380 mm
Afstand mellem bøjlerne: 55 mm
Vægt: Model 24: 117 kg · Model 36: 129 kg
Farve: lysgrå låger, mørkgrå kabinet

Sintrupvej 2 · 8220 Brabrand

Hjul model 12/18: 4 drejelige og låsbare

Tlf. 86 27 37 44
Fax 86 27 35 37

Hjul model 24/36: 2 drejelige, 2 faste og låsbare

salg@safegroup.dk
www.safegroup.dk

- et sikkert valg ...

MobilSafe brugsvejledning
Montering af MobilSafe vægbeslag.
Vægbeslaget skal altid fastgøres solidt til fast
bygningsdel.
Fastgørelsen skal ske ved anvendelse af
gennemgående bolte – eller ved anvendelse
af tilsvarende ekspansionsbolte/klæbeankre,
hvis indgreb er minimum 100 mm.
Diameter på boltene skal være 8 mm, og der
skal fastgøres i alle vægbeslagets 8 huller.

Sådan fastlåses MobilSafe til væggen:
Kør skabet helt ind til væggen lige ud for
sikringsbeslaget.
Åbn derefter skabet og isæt de to låsestænger i vægbeslaget gennem hullerne
i skabets bagvæg, mens der trykkes på
knappen for enden af stangen (se billede).
Slip knappen, og kontroller at stængerne
sidder fast. Luk lågerne og lås derefter
skabet.
Din MobilSafe er nu sikret!

Beslaget fastgøres 93,00 cm fra gulvet til
overkant af beslaget (se billede).
Beslaget placeres lodret og midt for skabet.

MobilSafe el-system
Opladning i MobilSafe
Når en lader tændes/sættes til, trækkes der
kortvarigt op til 7 gange mere strøm end der
efterfølgende lades med.
For at undgå at sikringen i el-tavlen slår fra
(springer) har SafeGroup udviklet et specielt
el-system (masterpanel) som tænder
slavepanelerne med forsinkelse.
Masterpanelet anvendes på MobilSafe til mere
end 18 laptops eller 36 tablets.
Der monteres normalt kun ventilator i skabe til
mere end 12 laptops eller 24 tablets.
Hvis sikringen i el-tavlen alligevel slår fra
(springer) skal det undersøges hvor meget
strøm der ellers trækkes gennem den sikring.

Slavepanel

Ved montering af RUKO lås:
Efter at RUKO-låsecylinderen er monteret i
lågen, eftermonteres bagpladen. Start med
kun at sætte fire skruer i - en i hver hjørne.
Luk lågen og kontroller, at låsehåndtaget
går frit. Juster lågen ved at vride lågen.
Skub på øverste venstre hjørne og træk i
nederste venstre hjørne, eller modsat, indtil
låsehåndtaget går godt.
Montér derefter de sidste skruer.

Masterpanel

Ventilation

El-system til opladning
af 24 laptops.
En ventilator og tre
ekstra udtag til router,
switch oa.

El-systemet er produceret
af DUELCO og DEMKO godkendt.

