
Fitting 
guide

To reduce the risk of theft it is essential 
that your safe is securely fi xed. Please use 
the included bolts and secure to a solid 
concrete fl oor. 

For maximum performance and correct 
installation a professional locksmith must 
install the safe.

Before operating your new Yale safe, please 
read the user manual.

For any inquiries visit www.yalelock.com

The performance of the safe is dependant on the 
quality of the installation and the quality of material 
to which the safe is fi xed.

Pencil

Tools to fi x bolts 
(not included)

Spanner Drill4  x  Included fi xing bolts

This product is heavy. Incorrect installation may 
result in injury.
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Ke snížení nebezpečí krádeže je nezbytné, aby 
byl váš trezor spolehlivě připevněný. Použijte 
prosím přiložené šrouby a bezpečně ho 
připevněte k plné betonové podlaze.

Pro maximální spolehlivost a správnou funkci 
by měl trezor nainstalovat odborný zámečník.

Před uvedením nového trezoru Yale do provozu 
si přečtěte příručku pro uživatele.

Máte-li nějaké dotazy, navštivte webovou 
stránku www.yalelock.com 
nebo www.assaabloy.cz

Montážní 
příručka

Nástroje pro upevnění šroubů 
(nejsou součástí dodávky)

4x přiložené upevňovací šrouby Tužka Klíč na šrouby Vrtačka

Výkon trezoru je závislý na kvalitě instalace 
a na kvalitě materiálu, ke kterému je trezor 
připevněný.

Tento výrobek je těžký. 
Nesprávná instalace může vést ke zranění.



That the safe is placed horizontally.

To keep the safe in a dry environment 
to prevent corrosion to the safe and 
locking mechanism.

To use the fi xing bolts provided for 
installation on a solid concrete fl oor.
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Mark the position of the safe through 
fi xing holes. 

Remove the safe and drill the holes as 
marked.
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Reposition the safe over the holes. 
Drop the bolts through the safe and into 
the drilled holes. You may have use a 
hammer to drive the bolts down.

Tighten the fi xing bolts fi rmly and ensure 
there is no movement of the safe. 
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Before fi xing the safe please ensure:

An ASSA ABLOY Group brand

Před připevněním trezoru dbejte na:

• že trezor je ve vodorovné poloze

• že trezor je uchováván v suchém                
 prostředí, aby se předešlo korozi 
 trezoru a uzamykacího mechanismu

• použití upevňovacích šroubů   
 poskytnutých pro instalaci   
 na jednolitou betonovou podlahu.

1 Označte polohu trezoru 
 přes upevňovací otvory.

2 Sundejte trezor a vyvrtejte otvory
 podle označení.

3 Uložte znovu trezor přes otvory. 
 Spusťte šrouby trezorem do vyvrtaných  
 otvorů. Pro zaražení šroubů můžete 
 použít kladivo.

4 Pevně utáhněte upevňovací šrouby 
 a ujistěte se, že se trezor nepohybuje. 

 An ASSA ABLOY Group brand     ASSA ABLOY                                            Světově oblíbený zámek 


