
DK – Brugsanvisning / montagevejledning for våbenskab  
 

Tillykke med dit nye våbenskab! 

Dit nye våbenskab er konstrueret og godkendt efter FG Norm 520 der har samme sikkerhedstekniske 

niveau som EN 1143-1 Grade 0.  

Oversigt over de 4 modeltyper 

Artikel  Beskrivelse Str. Vægt 

78600 7 våben u/overskab 1250x350x300 mm 79,7 kg 

78601 7 våben m/overskab 1450x350x300 mm 94,3 kg 

78602 9 våben m/overskab 1450x500x300 mm 114,3 kg 

78603 9 våben u/overskab 1450x500x300  mm 113,2 kg 

 

Våbenskabet er godkendt til opbevaring af dine våben, men kan ikke betragtes som en 

værdiopbevaringsenhed. Ved anvendelse af dit våbenskab, opbevarer du dine våben efter Politiets 

anvisning. 

Våbenskabe med en egenvægt under 1.000 kg skal fastmonteres til væg og gulv på en sådan måde, at 

skabet ikke er muligt at demontere. Der er krav om en udtræksstyrke på 50 kN. 

Du skal som ejer være opmærksom på, at montere dit våbenskab korrekt. 

HP SCHOU A/S anbefaler følgende montage: 

• 4 stk. 12 mm betonskruer til forankring i betongulv/betonvæg. OBS: Min. 2 skruer skal påsættes i 

væggen. Disse skal være 110 mm lange for at sikre korrekt udtræksstyrke i forhold til beton. Der er 

huller til montage af disse typer skruer i våbenskabet 

• De valgte betonskruer skal monteres efter fabrikantens anvisning 

• Det anbefales kun at montere på intakt betondæk. OBS: Vær opmærksom på, at der ikke må være 

revner i betonen  

 

Manuelt låsesystem 

Følg nedenstående for låsning/åbning: 

1. Luk våbenskabet og drej det sorte håndtag til venstre 

2. Drej nøglen til venstre og skabet er låst 

3. Drej nøglen og det sorte håndtag til højre og våbenskabet er nu åbent  

  



NO – Bruksanvisning/monteringsveiledning for våpenskap  

 
Gratulerer med ditt nye våpenskap! 

Ditt nye våpenskap er konstruert og godkjent etter FG Norm 520, som har samme sikkerhetstekniske nivå 

som EN 1143-1 Grade 0.  

Oversikt over de 4 modelltypene 

Artikkel  Beskrivelse Str. Vekt 

78600 7 våpen u/overskap 1250x350x300 mm 79,7 kg 

78601 7 våpen m/overskap 1450x350x300 mm 94,3 kg 

78602 9 våpen m/overskap 1450x500x300 mm 114,3 kg 

78603 9 våpen u/overskap 1450x500x300 mm 113,2 kg 

 

Våpenskapet er godkjent til oppbevaring av våpnene dine, men kan ikke betraktes som en 

verdioppbevaringsenhet. Ved å bruke våpenskapet oppbevarer du våpnene dine i henhold til politiets 

forskrifter. 

Våpenskap med en egenvekt under 1000 kg skal fastmonteres til vegg og gulv på en slik måte at det ikke er 

mulig å demontere skapet. Det er krav om en uttrekksstyrke på 50 kN.  

Som eier skal du påse at våpenskapet monteres på korrekt måte. 

HP SCHOU A/S anbefaler følgende montering: 

• 4 stk. 12 mm betongskruer til forankring i betonggulv/betongvegg. OBS: Min. 2 skruer skal skrus inn 

i veggen. Disse skal være 110 mm lange for å sikre korrekt uttrekksstyrke i forhold til betong. Det er 

huller i våpenskapet til montering av denne type skruer 

• De valgte betongskruene skal monteres etter fabrikantens anvisning 

• Vi anbefaler kun montering på intakte betongflater. OBS: Påse at det ikke finnes sprekker i 

betongen.  

 

Manuelt låsesystem 

Følg anvisningene nedenfor for låsing/åpning: 

4. Lukk våpenskapet og drei det sorte håndtaket mot venstre 

5. Drei nøkkelen mot venstre, så låses skapet 

6. Drei nøkkelen og det sorte håndtaket mot høyre, så åpnes våpenskapet  

 


