
Vaadake üle, kas kõik eeltoodud loendis sisalduv on pakendis olemas. Kui midagi puudub, pöörduge 
klienditoe poole. Kontaktandmed leiate lk 5.

Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, aga ärge jätke seda kunagi turvakasti.

EESTI

Mudelid 1502, 1503 ja 1506

Kasutusjuhend

Vee- ja tulekindel turvakast

Pakendi sisu
Vee- ja tulekindel turvakast – 1
Kasutusjuhend – 1
Võtmed – 2

Vee- ja tulekindel turvakast – 1 Kasutusjuhend – 1 Võtmed – 2



ÄRGE TAGASTAGE TURVAKASTI KAUPLUSSE

Kui mõni osa on puudu või Teil on probleeme turvakasti kasutamisega, 
pöörduge telefoni teel klienditoe osakonda. Kauplus ei võta tooteid ilma eelneva 
kokkuleppeta tagasi. Esmalt pöörduge klienditoe osakonda (kontaktandmed 
leiate lk 5).

OHUTUSE HUVIDES

Kirjutage üles kõik turvakasti tunnusnumbrid ja turvakasti tuvastusandmed (lk 
5). Hoidke see kasutusjuhend alles, kuid ÄRGE hoidke seda turvakastis.
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SISSEJUHATUS

Honeywelli vee- ja tulekindel turvakast pakub teie dokumentidele ja 
meediumitele pikaajalist kaitset. Kõik Honeywelli vee- ja tulekindlad turvakastid 
on projekteeritud ja valmistatud väga rangete tööstusstandardite kohaselt, 
et tagada kasutaja rahulolu erinevates tingimustes. Õige hooldamise korral 
pakuvad Honeywelli vee- ja tulekindlad turvakastid meelerahu paljudeks 
aastateks.

Täname Teid ostu eest ja head kasutamist!

TOOTETUTVUSTUS

A – turvakasti kaas

B – luku koost

C – turvakasti kere

D – käepide

E – võtmeauk

 

A B C

ED
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OTSTARBEKOHANE KASUTUS

Honeywelli vee- ja tulekindlad turvakastid on projekteeritud kaitsma 
paberdokumente ja -kaustu kuumuse ja niiskuskahjustuste eest tulle või vette 
sattumisel.

OLULINE! Enne uue turvakasti kasutuselevõttu tuleb see avada ja jätta 
vähemalt 30 minutiks tuulduma, et veekindlad tihendid taastaksid oma 
ettenähtud kuju ja saaksid õigesti toimida.
HOIATUS! See turvakast ei ole ette nähtud ravimite, tulirelvade, laskemoona ega 
mis tahes süttivate esemete hoidmiseks.
HOIATUS! Turvakast ei ole mõeldud pärlite hoidmiseks, sest need võivad 
kahjustuda alla 177 °C temperatuuril.

Tulekaitse
Sõltumatute katsetega on tõendatud, et turvakasti sisetemperatuur ei tõuse 
kolmekümne minuti vältel üle 177 °C, kui välistemperatuur ei ületa 843 °C.

Veekaitse
Sõltumatute katsetega on tõendatud, et turvakasti sisemus jääb kuivaks 
vähemalt 72 tunni jooksul, kui see on täielikult vette uputatud.

TURVAKASTI HOIDMINE

Turvakasti nimetatud toimivuse tagamiseks tuleb seda hoida alati rõhtsalt, kaas 
pealpool. Ärge hoidke turvakasti külili ega tagurpidi.

SISEMISE NIISKUSTASEME HOIATUS

OLULINE! Parima kaitsevõime tagamiseks tuleks vee- ja tulekindlaid turvakaste 
iga nädala järel avada ja jätta vähemalt 30 minutiks tuulduma, et vältida 
sisemusse niiskuse kogunemist. Vahetevahel võiks õhutusperiood olla ka 
pikem. See tasakaalustab välis- ja sisekeskkonna niiskustaseme ning võimaldab 
kogunenud niiskusel välja pääseda. Kui jätate vee- ja tulekindla turvakasti 
pikemaks ajaks suletuks ega tuuluta selle sisemust, võib tekkida ebameeldiv 
lõhn, mis on tuntav eriti dokumentide kasutamisel. Tootja ei võta endale 
vastutust vee- ja tulekindlasse turvakasti asetatud esemete niiskuskahjustuste 
eest. Õige hooldamine ja ettenägelik tegutsemine on vee- ja tulekindla turvakasti 
omaniku kohustus. Omanik peaks mõistma, et selline tegutsemisviis on vajalik 
kaitsetaseme ning probleemivaba kasutuskogemuse tagamiseks kogu turvakasti 
kasutusea vältel.

VÄÄRÕIGE
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TURVAKASTI LUKU VABASTAMINE JA AVAMINE

1. Sisestage võti võtmeauku (joonis 1.1).
2. Vajutage kindlalt turvakasti kaanele ja keerake võtit luku avamiseks ¼ pööret 

päripäeva (joonis 1.2).
3. Nüüd on turvakasti lukk avatud ja võite kaane üles tõsta (joonis 1.3).

 Joonis 1.1 Joonis 1.2 Joonis 1.3

HOIATUS!
Võimalike kehavigastuste vältimiseks hoidke oma käed ja sõrmed 
kasti kaane sulgemise ajal sellest eemal.

TURVAKASTI SULGEMINE JA LUKUSTAMINE

HOIATUS! Võimalike kehavigastuste vältimiseks hoidke oma käed ja sõrmed 
kasti kaane sulgemise ajal sellest eemal.

1. Langetage kaas ettevaatlikult suletud asendisse (joonis 2.1).
2. Sisestage võti võtmeauku (joonis 2.2).
3. Vajutage kindlalt turvakasti kaanele ja keerake võtit luku sulgemiseks ¼ 

pööret vastupäeva (joonis 2.3).
4. Nüüd on turvakast lukustatud ja võite võtme eemaldada.

 Joonis 2.1 Joonis 2.2 Joonis 2.3
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LISAVÕTMETE TELLIMINE

Võtmete tellimisel on nõutav järgmine teave.

1. TÕEND OMANDIÕIGUSE KOHTA (üks kahest järgnevast valikust)

A) MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT 
RAHVUSVAHELISTE TELLIMUSTE KORRAL!

• Ostutšekk, millel on näha kaupluse nimi, ostukuupäev ja toote 
kirjeldus.

• Teie isikutunnistuse koopia (juhiluba, pass, ID-kaart)

B) TOOTE OMANDIÕIGUSE TÕENDUSVORM

Kui müügikviitung pole saadaval, võtke meiega e-kirja või telefoni teel 
ühendust ja küsige toote omandiõiguse tõendusvormi.

2. TELLIMISE TEAVE
 KONTAKT

• Nimi ja tarneaadress
• E-posti aadress (kui on 

olemas)
• Telefoninumber
• Sobiv aeg Teiega 

ühenduse võtmiseks

 TOODE
• Seifi mudel #
• Luku võtme number
• Tellitud võtmete arv

3. TELLIMUSE ESITAMINE
• Tellimuse esitamiseks pöörduge meie poole telefoni, e-kirja või posti teel.

4. MAKSEVIIS
• Visa, MasterCard, tšekk või maksekorralduse koopia

MÄRKUS. Hinnainfo saamiseks pöörduge klienditeenindusse. Kontaktteave on 
kasutusjuhendi leheküljel 5. Makseviisid ja hinnad võivad muutuda.

VÕTME TUNNUSNUMBRITE ASUKOHA KINDLAKSTEGEMINE

Võtme number
3...4-kohaline number, mis on süvistatud võtmeava ümber olevale metallvõrule 
(joonis 3.1). Sama 3...4-kohaline number, mis on süvistatud võtmele endale 
(joonis 3.2).

 Joonis 3.1 Joonis 3.2

145
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KLIENDITUGI

E-POST: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

VEEBISAIT: www.honeywellsafes.com

AADRESS: Consumer Assistance Dept.
  LH Licensed Products, Inc. 
  860 East Sandhill Avenue
  Carson, CA 90746 USA

TELEFON: USA/Kanada: 1 877 354 5457 (tasuta)

Mehhiko: 01 800 288 2872 Kui ingliskeelne kõnesalvestis lõpeb, peate kõne 
tegemiseks sisestama 800 860 1677. (tasuta).

Austraalia: 0011 800 5325 7000 (tasuta)

Saksamaa/Uus-Meremaa: 00 800 5325 7000 (tasuta)

Muud riigid: XX* 310 323 5722 (tasuline)
XX* – Valige kõigepealt USA riigikood.

KÕNEKESKUSE TÖÖAEG
USA/Kanada: E–R kl 07.00–17.00 (võivad muutuda)

TAGASIHELISTAMISE AJAD
Muud riigid: E–R kl 07.00–20.00 (PST**) (võib muutuda)
PST** – kohalik aeg Los Angeleses, CA-s, USA-s.

RAHVUSVAHELISED TAGASIHELISTAMISE AJAD
Kui soovite vestelda klienditeenindajaga, ent ei saa meiega ülaltoodud 
kõnekeskuse tööaegadel ühendust, saatke meile e-kiri või jätke kõnepostkasti 
teade, lisades teatele kindlasti oma nime, telefoninumbri ja sobivaima aja Teiega 
väljakuulutatud ajavahemikul ühenduse võtmiseks. Anname endast parima, et 
Teiega ühendust saada ning leida vastused Teie küsimustele ja lahendused Teie 
probleemidele.

* Sisestage õige riigikood
** Kohalik aeg Los Angeles, California, USA

TURVAKASTI TUVASTUSANDMED

Mudeli number: 

Võtme/luku number: 
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PIIRATUD GARANTII

LH Licensed Products, Inc., (LHLP, Inc.) garanteerib, et seitsme (7) aasta jooksul 
alates ostukuupäevast ei esine sellel tootel materjalidest või töökvaliteedist 
tingitud struktuurseid või mehaanilisi defekte. LHLP, Inc. võtab garantii alusel 
enda ainsa kohustusena ja ostja jaoks ainsa õigusliku lahendina kohustuse 
parandada või asendada selle toote või toote iga komponendi, mis osutub 
garantiiperioodi jooksul defektseks. Vahetamisel või parandamisel kasutatakse 
uusi või taastatud tooteid või komponente. Kui toode ei ole enam saadaval, 
võidakse see vahetada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu.

SEE ON TEIE AINUGARANTII.

Meie toodetele laienevad tagatised, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseõiguse 
alusel välistada. Teil on õigus olulise rikke korral kaup välja vahetada või raha 
tagasi saada või saada hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahju eest. Samuti 
on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava 
kvaliteediga ja rike ei ole suur.

See garantii kehtib ainult esmaostja kohta esmasest ostukuupäevast alates 
ega ole ülekantav. Esmase müügikviitungi peate alles hoidma. Garantiiteenuse 
saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel 
jaekauplustel ei ole õigust muuta selle garantii tingimusi mingi viisil. Garantii ei 
kehti toote viimistluse kohta. Selle garantii alla ei käi osade loomulik kulumine 
ega järgmisest tegevusest tingitud kahjustused: toote hooletu või väär 
kasutamine; kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, parandus 
või täiustus, kui seda on teinud isikud, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. 
või nende volitatud hoolduskeskusega; väär paigaldamine või kokkupuude 
suure kuumuse või niiskusega. Peale selle ei hõlma garantii vääramatust jõust, 
nagu tulekahju, üleujutus, maavärinad, orkaanid ja tornaadod, tingitud kahju. 
LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on 
tingitud otsese või kaudse garantii rikkumisest või on muul viisil seotud selle 
toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise 
või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu 
volitamata eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI 
KAUDSED, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS 
SOBIVUSE GARANTIID, NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST 
LEPINGUTEST JA GARANTIIDEST.

Välja arvatud seadusega keelatud ulatuses, on igasugune kaudne turustatavuse 
või kindlaks otstarbeks sobivuse garantii piiratud ülaltoodud garantiiaja 
kehtivusega. Mõnes osariigis, provintsis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud 
piirata kaudse garantii kestust, samuti välistada või piirata ettenägematuid või 
kaasnevaid kahjusid, mistõttu ei pruugi eelnimetatud piirangud või välistused 
teie kohta kehtida. See garantii annab teile konkreetsed juriidilised õigused ja 
teil võib olla ka muid õigusi, mis erinevad riigiti, provintsiti või jurisdiktsioonist 
jurisdiktsiooni.
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ELUAEGNE TULEKAHJUJÄRGNE ASENDUSGARANTII

Kui see Honeywelli tulekindel toode soetati ettevõttest LH Licensed Products, 
Inc. (LHLP) ja see saab teie kui algse omaniku käes tulekahjustusi, saadab LHLP 
teile tasuta asendustoote, kui saadate järgneva teabe aadressile Customer 
Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

1. Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber koos suunakoodiga;
2. tulekahju kirjeldus, toote mudelinumber ja tulle jäänud seadme foto, 

päästeameti, kindlustusettevõtte või politsei juhtumiaruande koopia.

Asendusseadme transpordikulusid garantii ei kata ja need tuleb hüvitada 
kliendil. Kui identset toodet ei ole enam saadaval, võib LHLP pakkuda 
samaväärset toodet praegu tootmises olevast tootevalikust. LHLP ei vastuta 
kasti sisu kadumise ega kahjustumise eest.



Tootja
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Kaubamärki Honeywell kasutatakse ettevõtte Honeywell International Inc. 
litsentsi alusel. Ettevõte Honeywell International Inc. ei esinda seda toodet ega 
anna garantiisid seoses selle tootega.

M1502 1503 1506 E V0    www.honeywellsafes.com
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