Návod na montáž úložného prostoru MAX
Vážený zákazníku,
úložný prostor MAX, je dodáván ve dvou balících. Všechny díly ( 4x stěny , 2x dno, spojovací lišta a balíček kování) jsou na fotce č. 1.
Balíček kování obsahuje: 8 x dřevěné kolíky 8 x 40, 12 x excentr, 12 x kolík excentru, 40 x vrut 3 x 20, 20 x kluzák.
Při montáži doporučujeme postupovat dle tohoto návodu a přiložených fotografií. V případě, že nepůjdou dřevěné kolíky volně vsunout do připravených
otvorů, je možno si pomoci lehkým poklepáním kladívkem. Pokud nepůjdou volně nasunout dřevěné díly na kolíky, je možné si pomoci poklepáním pěstí,
případně gumovou palicí. Montáž od počátku provádějte dnem vzhůru.
Montáž:
1. Rozložte si jednotlivé díly (foto č. 2).
2. Do kruhových otvorů vtlačte excenty a malou šipku na něm natočte pomocí šroubováku směrem na kraj dílu (foto č. 3 a 4).
3. Do menších otvorů druhého dílu našroubujte pomocí šroubovačky nebo akuvrtačky kovové kolíky – jsou to protikusy pro excenty na předchozím díle
(foto č. 5 a 6).
4. Do čelních otvorů prvního dílu nasuňte dřevěné kolíky (foto č .7 a 8). Stejným způsobem si nachystejte všechny rohy.
5. Všechny čtyři díly spojte a utáhněte šroubovákem excenty ve směru šipky, ve směru hodinových ručiček (foto č. 8 a 9).
6. Před instalací si podložte budoucí dno např. kufrem nebo několika knihami, aby se Vám dno neprohýbalo (foto č. 10).
7. Do polodrážek vložíme první část dna a nasuneme spojovací lištu (foto č. 11). Nasuneme druhou část dna do spojovací lišty a polodrážek (foto č. 12).
8. Po okraji úložného prostoru si v pravidelných rozestupech rozmístíme plastové kluzáky a pomocí šroubovačky je připevníme přiloženými vruty (foto č.
14).
9. Kolem úložného prostoru se postaví postel (foto č. 15 a 16) Pokud jste úl.prost. dokupovali dodatečně je možné ho složit vedle postele a poté vsunout
do lůžka shora nebo po odstranění jedné bočnice z boku.

