
 

Senator 

Instrukcja zdejmowania drzwi 

 

Sejfy Senator są przystosowane do zdejmowania drzwi. Umożliwia to znaczne obniżenie wagi w celu 

wniesienia np. po schodach.  

Poniższa tabela przedstawia wagi korpusu sejfów Senator oraz ich drzwi. 

Model Korpus  Drzwi  Cały sejf  

Senator 1  94 kg 25 kg 119 kg 

Senator 2 113 kg 33 kg 146 kg 

Senator 3 131 kg 47 kg 177 kg 

Senator 4 249 kg 77 kg 326 kg 

 

 

Sejfy Senator maja zawiasy wewnętrzne zatem należy uzyskać dostęp do śrub łączących zawiasy. 

Dostęp od spodu nie jest zablokowany, natomiast dostęp do śrub od górnego zawiasu, jest 

zamaskowany, co czyni sejf atrakcyjniejszym dla oka.  

Wykonując otwór w górnej części korpusu można uzystkać dostęp do śrub trzymających zawias. 

 

Na Państwa życzenie możemy przygotować sejfy Senator do zdjęcia drzwi. 

1. Przygotowanie będzie polegać na tym iż nawiercimy górę sejfu, dzięki czemu będzie uzyskany 

dostęp do śrub. Wystarczą wtedy dwa klucze imbusowe aby odkręcić i przykręcić drzwi. 

2. Dodatkowo dodana będzie plastikowa zaślepka w kolorze sejfu, aby zamaskować otwór, po 

założeniu drzwi. 
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Instrukcja zdejmowania drzwi: 

Uwagi ogólne: 

- wymagany jest udział dwóch osób, jedna osoba trzyma drzwi, drugi przykręca i odkręca śruby. 

- zalecamy zabezpieczyć górę drzwi i dół korpusu (pod drzwiami) cieńką taśmą malarską aby uniknąć 

zadrapań przy zakładaniu i ustawianiu drzwi 

- nie zalecamy bardzo szerokiego otwierania drzwi aby ich zawiasy nie opierały się o bok korpusu 

sejfu (mogą powstać ślady). 

- potrzebne narzędzia: dwa klucze imbusowe, klej kropelka do przyklejenia zaślepki. 

- polecamy wykorzystać paletę od sejfu, aby umożliwić sobie dostęp do śrub od dolnego zawiasu. 

 

Kolejność czynności: 

Zdejmowanie drzwi: 

1. Kluczem imbusowym należy najpierw wykręcić krótką 

śrubę o charakterze maskującym [1]. Zarówno na dole 

jak i na górze. 

2. Wykręcić małe śruby kontrujące [2] widoczne od 

wewętrznej strony każdego z zawiasów. 

3. Wykręcić główne, długie śruby trzpieniowe [3], 

utrzymujące drzwi. Uwaga: po ich wykręceniu, nic już 

nie trzyma drzwi. 

 

Zakładanie drzwi: 

1. Umieścić zawiasy drzwi w zawiasach korpusu i 

wkręcać zarówno śrubę górną jak i dolną [3]. Klinowy 

kształt tych śrub umożliwia regulację położenia drzwi. 

2. Gdy drzwi swobodnie się zamykają i otwierają, żadna 

krawędź drzwi nie ociera się o korpus sejfu, wkręcić 

śruby kontrujące [2]. 

3. Wkręcić śruby maskujące [1]. 

4. Przykleić na górze czarną zaślepkę. 
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