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InstrucţIunI de montare

atenţie!
Pentru a evita erorile grave în montare vă rugăm să citiţi în în-
tregime acest manual înainte de a începe să montaţi produsul!

Seiful poate fi montat în interiorul automobilelor sau locuinţelor. 
Seiful poate fi fixat în plan orizontal sau vertical (de sus sau de jos). 

În principiu nu este permisă găurirea părţilor componente cu 
rol în susţinere. 

Dacă realizaţi găuri în interiorul automobilelor, ziduri sau piese 
de mobilier verificaţi în prealabil traseul cablurilor sau conduc-
telor ascunse pentru a evita daunele şi urmările acestora!

montarea:

Alegeţi locul de montare în aşa fel încât cutia din oţel să poată 
fi extrasă fără probleme din cadrul înşurubat. Alegeţi un loc de 
montare ascuns, care nu este direct vizibil. Locul de montare 

trebuie să poată fi uşor de accesat de către utilizator (chiar şi 
atunci când maşina este încărcată cu obiecte).
Scoateţi cutia de oţel din cadru. Marcaţi punctele de fixare de 
pe cadru pe suprafaţa de montare aleasă.
Pentru înşurubare folosiţi partea cu proeminenţe, astfel încât 
capetele şuruburilor de prindere să nu blocheze scoaterea sau 
instalarea cutiei seifului pe cadru. Orificiile situate în partea opu-
să pe cadru au rolul de a simplifica marcarea şi înşurubarea ca-
drului. Cadrul se montează la distanţă pe şaibe pentru a se evita 
blocarea părţii frontale a seifului în planul de montare. 
Seiful montat protejează obiectele de valoare (bani, bijuterii, 
telefoane mobile etc.). 
observaţie:
Materialul folosit la montare trebuie să fie ales în funcţie de 
caracteristicile suprafeţei de montare. 
conţinut colet:
 Seif cu cadru
 2 chei
 6 şuruburi cu cap înecat pentru tablă
 6 şaibe distanţatoare 
Vă mulţumim că aţi ales să cumpăraţi un produs marca EUFAB!
EUFAB GmbH, D-42781 Haan
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Cod produs: 856499


