Gratulerer med ny Sandberg Robust systempostkasse for
innendørs bruk!
Dette utstyret trenger du for å montere opp kassen:
•
•
•
•

Bormaskin / skrujern
Egnet festemateriell (lange skruer, hylser/plugg etc).
Tusj / blyant eller annet egnet utstyr for merking av underlaget
Vater

Postkassen er todelt med ytter- og innerkasse. Nøkler/nøkkelbrikker til dørene leveres
inne i hvert postkasserom. Nøkler til dørene må tas ut av postkasserommet innen
hovedlåsen monteres. Postens hovedlås leveres i egen eske / posekonvolutt sammen
med postkassen om ikke annet er avtalt.
1

Åpne kassen, løft innerkassen opp, og trekk bunnen av innerkassen ut av ytterkassen.

Innerkassens bunn løftes opp og ut

2

Finn egnet plassering av postkassen (må være innendørs temperert rom). Merk av for plassering
av øvre venstre festehull, og bor hull for innfesting av skrue.

Innfestingshull i ytterkassen
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3

Skru fast ytterkassen på montasjeflaten, med egnet innfestingsmateriell, i det øvre venstre
innfestingshullet. Skru ikke helt til, men la det være minst én omdreining igjen på skruen. Løft
kasssen til den ligger vannrett – kontroller med vater. Merk av plassering på veggen gjennom de
3 motsvarende innfestingshullene. Sett ned kassen slik at den hviler mot gulvet og den allerede
monterte skruen. Bor de 3 siste hullene. Løft kassen opp og skru fast kassen med
festematerialet. Kontroller at kassen er i vater. Stram til alle skruer. Ytterkassen sitter nå ferdig
montert på montasjeflaten.

4

Løft opp innerkassen og plasser den tilbake i ytterkassen. Ta ut nøklene som hører til hver
postkassedør og sorter etter behov / sett nøklene i låsen. Sett i postkasseskilt / midlertidig
merking. Kontroller at postkassens funksjoner er ivaretatt, og juster ved behov.

5

Når postkassens funksjoner er tilfredsstillende utprøvd og eventuelle justeringer utført, settes
Postens hovedlås inn. Vær oppmerksom på at når hovedlåsen er montert, kan hovedluken kun
åpnes av postbudet. Postkassen kan nå benyttes til mottak av post.

For Sandberg Robust postkasser med elektronisk lås følges samme monteringsforløp. For bruk av
elektronisk lås, se egen anvisning.
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