CZ

Všeobecné zásady při montáži nábytku

Upozornění: Před zahájením montáže nábytku si prosím přečtěte celý montážní návod a seznamte se rovněž se zásadami údržby a užívání
nábytku. Je nezbytné dodržovat posloupnost jednotlivých kroků při montáži tak, jak je uváděno dle symbolů trojúhelníku , které jsou
obsaženy v obecných zásadách montáže nábytku. UVEDENÉ INSTRUKCE JE NUTNO DODRŽOVAT PO CELOU DOBU UŽÍVÁNÍ NÁBYTKU.
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1. Pozor! Nesmí být montovány díly, u nichž jsou shledány jakékoli vady či poškození.
2. Při montáži je nutné jednotlivé díly pokládat na měkký a čistý podklad, např. ručník, deku. Nábytek nesmí být montován na koberci, podlahové krytině apod.
3. Do otvorů o průměru 8 mm nacházejících se na hranách montovaných dílů je nutné zatlouct kolíky f1. (Otvory pro středové kolíky spojů je nutné zachovat
volné). Při zjištění, že některý zatlučený kolík vyčnívá z otvoru více než 10 mm, je nutné jej dorazit, vyměnit nebo zkrátit, neboť by mohl způsobit poškození
bočních stran při finálním složení.
4. Před přibitím sololitu je nutné zkontrolovat, zda jsou úhlopříčky stejně dlouhé.
5. POZOR!! Zajišťující pásek. Namontovat jej v souladu s návodem. (Nesprávné upevnění nábytku by mohlo způsobit jeho převrácení po dobu
jeho používání).
6. Vážený zákazníku, v případě reklamace, uvádějte prosím číslo kódu, které je uvedeno na první straně montážního návodu. Veškeré připomínky a reklamace
je nutné uplatňovat v místě zakoupení nábytku. Pokud je to možné, předložte štítek vadného výrobku: jméno osoby, která výrobek balila, a datum balení.

§

Vysvětlivky/popis případných upozornění, která naleznete v montážním návodu:
§12

Provrtejte otvory dle obrázku. Během této činnosti je nutno dbát
zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí poranění se nebo
nebezpečí poškození dílu.

§13

Vruty e8 (typu konfirmát) dotáhněte tak, aby nevyčnívaly nad horní
stranu desky.

§14

Varianta

§15

Při rozložené desce je nutné vložku umístit na konstrukci tak,
aby byla strana k užívání otočená směrem nahoru a v místě,
které je pro tuto vložku určeno.

§16

POZOR!! Vložte matraci. POZOR!!! S ohledem na bezpečnost
nemůže být hodnota, která je měřena od horní hrany dílu A nebo
B k spodní hraně matrace menší než 230 mm. Během používání
prostoru pod postelí je nutno dbát zvýšené opatrnosti (!)
na vystupující hranu dílu C.
Varování: existuje nebezpečí vypadnutí malých dětí (mladších
6 let) z horního lůžka.

§17

Použijte šroubová spojení VHS ke spojení spolu sousedících dílů.

§18

POZOR!! Použijte zajišťující pásek, který je nezbytný k tomu,
aby Vámi zakoupený nábytek byl při používání bezpečný.

§19

Možnost montáže dveří z pravé nebo levé strany dílu.

§20

Při zavírání lůžka nebo dvířek je nutno dbát opatrnosti, neboť
v poslední fázi zavírání existuje tendence samovolného spadnutí.
Existuje nebezpečí úrazu.

Otvory příslušného dílu zaplňte lepidlem y1, vložte do nich příslušný
díl a počkejte, až lepidlo zaschne.

§21

Na viditelných místech použít maskovací krytky.

§9

Místa, na kterých má být lepidlo použito, důkladně očistěte.

§22

§10

Regulace

§1

symbol dílu

A

kód

B

rozměry [mm]

C

balení

D

Před zahájením montáže se ujistěte, zda máte všechny díly
a příslušenství vyobrazená na spodních obrázcích.
§2

Symboly
označují místa, u kterých je nutno dbát zvýšené
pozornosti v průběhu vlastní montáže.

§3

Přítlačný šroub – reguluje otevírání výklopných barových dvířek
(pohybem šroubu usnadníme vyklápění barových dvířek).
POZOR!! Chybějící nebo nesprávná regulace může způsobit
samočinné vyklopení dvířek.

§4

§5

§6

§7

§8

§11

POZOR!! Přimontujte díl ke stěně. Připevnění nábytku ke stěně
provádějte vždy až po jeho celkové montáži. Chybějící nebo
nesprávně provedené připevnění nábytku ke stěně může způsobit
jeho převrácení (vytržení) během montáže nebo jeho samotného
používání. Připevnění nábytku ke stěně může provádět pouze
osoba k tomu kompetentní. Před připevněním nábytku ke stěně
je nutné ověřit, zda je stěna pro připevnění vhodná, použít správný
šroub a ověřit kvalitu a pevnost připevnění.
POZOR!! Položte nadstavec na spodní segment a přišroubujte jej
pomocí plíšků n52 a šroubů p25. Nedodržením tohoto pokynu hrozí
riziko převrácení segmentu v průběhu jeho používání.
Smontujte díly dle níže uvedených obrázků pomocí doporučených
spojovacích prvků a šroubů.
Montáž zásuvky proveďte velmi opatrně, abyste nepoškodili jemné
spojení bočnic zásuvky.

POZOR!! Při práci s díly vyrobenými ze skla je nutné dbát zvýšené
opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí poranění se nebo nebezpečí
poškození či prasknutí těchto dílů.

§23

POZOR! Neopatrným zacházením s nábytkem může dojít k jeho
převrácení.
POZOR! Hrany polepené vysoce lesklými fóliemi jsou opatřeny
ochrannou fólií, kterou je nutno odtrhnout až po zavěšení dílu.
Povrch takových hran může být čištěný nejdříve až po uplynutí
4 týdnů od odstranění ochranné fólie.

Zásady údržby a užívání nábytku

1.
2.
3.
4.

Nábytek je nutno vyrovnat a umístit na rovnou plochu.
V průběhu doby používání nábytku je nutné v případě potřeby zkontrolovat stav spojovacích míst.
POZOR!! Je zakázáno lézt po nábytku.
Nábytek musí být používán v suchém prostředí, ve kterém správně funguje ventilace vzduchu, ve vzdálenosti přinejmenším 1 m od zdrojů tepla a musí být
chráněn před působením škodlivých atmosférických vlivů (sluneční záření, déšť atd.).
5. POZOR!! Nadměrné zatížení nábytku může být během jeho používání nebezpečné a může způsobit jeho trvalé poškození.
6. Přemísťování nábytku může být prováděno pouze tehdy, když je nábytek vyprázdněný. Pozor: přesouvání či posunování nábytku může způsobit jeho trvalé
poškození. Při přenášení nábytku je nutné jej uchytit za svislé části (tj. boky, nohy). Není dovoleno nábytek chytat za horizontální části, které mohou být
náchylné k poškození, tj. konstrukční poličky, zásuvky, atd.).
7. Povrch nábytku je možné čistit vlhkým hadříkem nebo papírovým ručníkem.
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