
Montaj și instrucțiuni de utilizare pentru seifuri de perete certificate, conform EN 1143-1 si VDMA 

24992 din mai 1995 

Prin cumpărarea acestui seif ați ales un produs de calitate cu certificare antiefracție EN1. 

Vă rugăm să vă rezervați un moment pentru a citi instrucțiunile cu atenție. 

1. ă Siguranț

Siguranța pe care o oferă seiful de perete depinde în mare măsură de modul în care acesta 

este ancorat în perete, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție detaliile legate de ancorare și 

zidire de pe aceste pagini. 

2. Utilizare 

Deschiderea seifului prevăzut cu cheie cu barbă dublă: 

- Introduceți cheia cu barbă dublă în fantă (crestătura de pe cheie trebuie să fie în partea 

cu mânerul de deschidere) 

- Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic până se oprește 

- Trageți de ușă pentru a o deschide 

Pentru a închide ușa urmați pașii de mai sus in ordine inversă. 

- Vă rugăm să țineți cont că bolțurile de blocare să fie retrase în interiorul ușii înainte de a 

închide ușa. În caz contrar mecanismul se poate strica și încuietoarea poate funcționa 

defectuos. 

- Cheia cu barbă dublă poate fi scoasă din ușă doar în poziția de încuiat. 

Dacă seiful dumneavoastră dispune de o încuietoare mecanică cu cifru sau de o încuietoare 

electronică vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare suplimentare. 

 

3. Tineți cont 

- În cazul incuietorii cu cheie sunt livrate 2 chei cu barbă dublă. Dacă aveți nevoie de chei 

suplimentare acestea pot fi livrate din motive de siguranță numai dacă ne puneți la 

dispoziție o cheie originală funcțională. Prin simpla prezentare a numărului de pe cheie 

nu este posibilă duplicarea acesteia. Astfel se previne posibilitatea ca o persoană 

neautorizată să poată intra în posesia unei chei. Pentru o cheie suplimentară luați 

legătura cu furnizorul de la care ați cumpărat seiful. 

 

4. Servisare și întreținere 

- În funcție de frecvența cu care este folosit seiful, balamalele acestuia trebuie unse. 

Pentru aceasta stropiți balamaua cu ulei penetrant din comerț și ștergeți uleiul care se 

scurge 

- Bolțurile de blocare se pot unge cu ușurință când sunt ieșite  

- Curățarea interioară și exterioară poate fi făcută cu o cârpă umedă 

 

5. Siguranța în exploatare și garanția 

- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pierderi materiale sau financiare cauzate 

de nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și folosire. 

- Păstrați cheile cu atenție, în cazul pierderii nu mai puteți accesa conținutul din seif doar 

prin deschidere forțată. Atragem atenția asupra faptului că nu oferim garanție pentru 

siguranță și funcționare chiar și în cazul unor intervenții minore. Acestea se referă în mod 

deosebit la incendii și încercări de spargere. 



- Atenționare importantă pentru personalul specializat în cazul unor măsuri de intreținere 

sau reparații la încuietoare și sistemul de închidere: la demontarea și montarea plăcii de 

protecție împotriva incendiilor, aceasta trebuie îndoită cu grijă numai strict cât este 

nevoie pentru a o scoate. În cazul în care simtiți că rezistența la îndoire slăbeste, placa de 

protecție împotriva incendiilor trebuie schimbată. 

 

6. Țineți cont: 

- În cazul pereților cu umiditate ridicată, respectiv pereți care se află între 2 spații cu 

diferență mare de temperatură, seiful trebuie izolat termic înainte de a fi instalat. Astfel 

veți preveni formarea de condens pe pereții interiori ai seifului. Nu suntem răspunzători 

pentru pagube ce rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de instalare sau pagube 

cauzate de condens. 

 

Siguranța la spargere a unui seif de perete este dată în mare măsură de condițiile de instalare. 

Potrivită pentru instalare este numai structrura de rezistență, o nișă existentă (de ex. în zona scărilor 

care coboară în pivniță) sau o posibilitate de instalare asemănătoare, la care este posibilă o bună 

aderență cu betonul de umplere. 

Pereții de cărămidă, BCA-ul, rigipsul sau ceva asemănător nu sunt potrivite pentru instalarea 

seifului. 

Spațiul de umplere cu beton trebuie să fie minim de 100 mm pe toate laturile seifului (și pe peretele 

din spate) 

Procesul recomandat de instalare/zidire: 

1. Fixati seiful în deschizătura pregatită din perete cu ajutorul unor pene de lemn sau cu bucăți 

de cărămidă sau piatră. 

2. Verificați cu bolobocul verticalitatea și orizontalitatea. Aveți grijă ca seiful să fie pe toate 

părțile la nivel cu peretele. 

3. Fixați scândurile pentru cofraj (ar trebui să fie în mod ideal din scânduri rindeluite de o 

grosime minimă de 1,5 cm) cu șuruburi și dibluri pe perete  astfel încât betonul să nu se 

poată scurge. 

4. Pregătiți o cantitate suficientă de beton (consistență beton: 3 părți pietriș spălat 0-32, 1 

parte ciment CEM 32,5R, apă cât să obțineți un beton moale care să poată să patrundă cu 

ușurință în toate spațiile din jurul seifului) 

5. Pentru a preveni indoirea pereților seifului înspre interior în timpul zidirii, acestia trebuie 

rigidizați din interior în mod corespunzător. Aceasta se aplică în mod deosebit la toate 

seifurile de perete cu o înălțime mai mare de 300 mm și în general la ușile de tezaur. 

6. Turnați betonul cu ajutorul unei găleți în deschizătura de umplere de deasupra seifului. 

Betonul nu trebuie să fie prea umed! În același timp bateți ușor pe pereții interiori ai seifului 

(prin ușa deschisă) astfel încât betonul să se poată așeza bine și să nu rămână spații goale. 

7. Închideți ușa și țineți-o așa până la întărirea betonului. 

8. După ce ați lăsat betonul 48 de ore să se întărească, îndepărtați scândurile de fixare și 

umpleți golul rămas de deasupra seifului cu mortar. Pe urmă deschideți ușa pentru a asigura 

o aerisire corespunzătoare. 


