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A szereléshez szükséges kellékek:

A mellékelt szerelvénycsomag tartalma:

-Ceruza
-Mérőszalag
-Vízmérték
-Ragasztószalag (TESA - festőszalag)
-Ütvefúrógép 8 mm átmérőjű vídiás falfúróval
-Akkumulátoros kézi fúrógép PZ2-es bittel
-Közepes méretű csillagcsavarhúzó
-Kalapács

4 db takarósapka
2 db akasztóvas
4 db csavar
4 db dübel
1 db fogantyú

A bútor felszereléséhez kézügyességre és térlátásra van szükség, valamint a bútorszerkezetek alapvető ismeretére. Ha bizonytalan a felszereléssel kapcsolatban kérje asztalos, vagy bútorszerelőcég segítségét.
A szerelés közben veszélyes, sérülést okozó szerszámokat kell használni. A munka és egészségvédelmi szabályok
betartása a szerelést végző személy felelőssége.
A bútor emelését és mozgatását ajánlott két embernek végezni az esetleges sérülések elkerülésének érdekében.
FONTOS! A bútor nem megfelelő, tárolásából, kezeléséből és szereléséből adódó hibák, sérülések a garancia
megszűnésével és a gyártó mindennemű felelősségének elvesztésével jár! Beleértve a személyi sérülést, vagy
emberi, állati életben bekövetkezett halált és más tárgyakban keletkezett kárt.
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Csomagolja ki a bútort.
A mosdótálat emelje ki a szekrény belsejéből.
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Döntse el, hogy jobb, vagy bal oldali nyitásirányt
szeretne és forgassa a szekrényt annak megfelelően.

VESZÉLY ! A szerelési csomagban lévő dübel hagyományos
kislukacsos téglafalhoz, valamint betonfalhoz lett tervezve.
Ha ettől eltérő anyagú falra szeretné helyezni a bútort a
mellékelt dübelek tartóképessége jelentősen csökkenhet ,
alkalmazzon az adott faltípusnak megfelelő rögzítőelemet!
FONTOS ! A termékben az éles tárgyak sérülést okozhatnak.
Ezért kérjük kicsomagolt állapotban puha felületre (pokróc,
szőnyeg ...)helyezze fürdőszobabútort és az alkotó elemeit!

Mérje ki a falon a szekrény helyét és rajzolja fel a
szekrény felő és két oldalsó határoló élét. Használjon vízmértéket a pontos munkához.
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< 350 mm >
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A mellékelt fúrósablont ragasztószalaggal rögzítse a
felrajzolt határvonal bal oldalához.
A bal oldalon jelölt jeleket fúrja át 8mm átmérőjű fúróval.
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A 4-es lépést ismételje meg a jobb oldalon is.
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Rögzítse a szerelési csomagban található akasztóvasakat a mellékelt csavarokkal, az előző lépésben
behelyezett dübelekbe.
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A mélységi állítócsavarral (1.ábra) finoman húzassa
a fal felé a szekrényt, de ne erősen. A magassági
állítócsavarral (2.ábra) egy vízmérték segítségével állítsa
vízszintbe a szekrényt. Ezzel a csavarral ami mindkét akasztóvasalat tartalmaz. néhány mm –t a szekrény magasságán
is korrigálhat. Ha a szekényt véglegesen beállította, a mélységi állítócsavarral (1. ábra) húzassa a falnak erősen.

Helyezze a dűbeleket a kifúrt lyukakba. Ha szükséges a beütéshez használjon kalapácsot.

Akassza fel a bútort a 7-es lépésben rögzített akasztóvasakra. Ha nem akad fel rendesen, akkor csavarhúzóval a mélységi állítócsavaron (2.ábra) lazítson!
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TIPP Célszerű a magasság állításkor (2. ábra) a szekrény
súlyát emeléssel tehermentesíteni, így könnyebb a csavart
tekerni.

FONTOS! Ügyeljen arra, hogy a bútoron lévő kampó határozottan kapaszkodjon a fali akasztóvason! Az akasztóvas és a
szekrény oldala között minimum 1mm helynek kell maradnia (3.ábra) ! Ha ez nincs meg az akasztóvasak falon való
rögzítését korrigálni kell!
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