
LINATE
TYP 157 P - Szafka wisz¹ca prawa 1D

Indeks wyrobu: PRO-014-157P01 Data : 17-01-2014

Producent:

W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o¿enia reklamacji jest kontakt z lokalnym
dystrybutorem u którego towar zosta³ zakupiony.

Do z³o¿enia reklamacji koniecznym bêdzie podanie nastêpuj¹cych danych:
- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- iloœæ brakuj¹cych elementów lub okuæ;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnêtrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.
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Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbl¹g
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

17-01-2014
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Proszê sprawdŸ kompletnoœæ okuæ przed monta¿em.
Upewnij siê, ¿e u¿ywasz odpowiednie elementy.

Okucia znajduj¹ce siê w paczce.
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M 1 szt.  Klucz imbusowy

E1 8 szt.  Mimoœród -  x 12mmø15

A1 8 szt.  Ko³ek - 8 x 35mmø

F1 8 szt.  Trzpieñ -  x 34mmø6

C1 4 szt.  Wkrêt EURO 4 x 13mm

D2 4 szt.  Podpórka pó³ki

Uwaga !!!
Okucia trzymaæ
z dala od dzieci.

R4 6 szt. Stabilizator œciany tylnej

8 szt.  Zaœlepka (do E1)E0

J6 6 szt.  Wkrêt US 4 x 30mm

2 kpl.  
prowadnikiem

Zawias prosty z  BC1

P8a 1 kpl.  Zawieszka regulowana

Zasada mimoœrodu i trzpienia.
Krok 1:
Wkrêæ trzpieñ w element
drewniany.

Krok 2:
Dosuñ element drewniany
z trzpieniem do odpowiada-
j¹cego mu elementu.

Krok 3:
Wciœnij mimoœród w otwór,
w którym wystaje trzpieñ.

Krok 4:
Œrubokrêtem lub kluczem
imbusowym obróæ
mimoœród w prawo.

F1

E1

Potrzebne narzêdzia.

f8

P L
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Elementy znajduj¹ce siê w paczkach.
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3 Wieniec górny / dolny

2 szt.

400 x 200 mm

4 Pó³ka 

1 szt.

367 x 165 mm

8 Œciana tylna (klejona)

1 szt.

668 x 380 mm

6
P³ycina ozdobna
drzwi

1 szt.

364 x 100 mm

1 Bok lewy

1 szt.

654 x 200 mm

2 Bok prawy

1 szt.

654 x 200 mm

5 P³ycina górna drzwi

1 szt.

396 x 489 mm

7 P³ycina dolna drzwi

1 szt.

396 x 189 mm
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Schemat sk³adania.

11
W bok lewy „1" i bok prawy „2" wbij ko³ki “A1”, wciœnij podpórki pó³ki „D2" oraz zamocuj zawieszki „P8a” (szkic 1.1).
Zamocuj prowadniki „BC1” do boku prawego „2". Nastêpnie do wieñców „3" przykrêæ trzpienie do mimoœrodu „F1".

F1

F1
F1

3 2 szt.

F1

Szkic 1.1.

P8a

A1

A1

D2

D2

A1

A1

P8a

1 1 szt.
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2 1 szt.

P8a

A1

A1

A1

A1
D2

D2

BC1

BC1
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2

3

Uwaga!
U³ó¿ elementy na czystej i równej powierzchni,
aby nie zarysowaæ powierzchni.

Zawiasy „BC1" przykrêæ do 
p³yciny górnej i dolnej 
drzwi „5" i „7” za pomoc¹
wkrêtów „C1".

Uwaga!
U³ó¿ elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysowaæ powierzchni.

Przykrêæ p³ycinê ozdobn¹ drzwi „6” do p³yciny górnej drzwi „5" i p³yciny dolnej drzwi „7” za pomoc¹ wkrêtów „J6". 

C1 C1

BC1

7 1 szt.

5 1 szt.

J6 J6

J6

7

5

6

J6

J6

J6
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4

U³ó¿ elementy wg szkicu. 

Uwaga!
Elementy u³ó¿ na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodziæ krawêdzi.

W podciêcia znajduj¹ce siê w czêœci tylnej wieñca górnego „3" 
oraz boków „1" i „2" w³ó¿ œcianê tyln¹ „20"  , uwa¿aj¹c by wyciêcie 
w œcianie tylnej „20" by³o bli¿ej wieñca górnego.  
Nastêpnie po³¹cz bok lewy „1” i bok prawy  „2" 
wieñcem dolnym „3” za pomoc¹ 4 szt. mimoœrodów„E1"
(schemat monta¿u mimoœrodu patrz strona 2).

Uwaga!
Elementy u³ó¿ na równej czystej powierzchni, 
aby nie uszkodziæ krawêdzi.

Po³¹cz wieniec górnym „3" z bokiem  lewym „1"
i  bokiem  prawym „2" za pomoc¹ 4 szt.
mimoœrodów „E1" (schemat monta¿u 
mimoœrodu patrz strona 2).

5
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6
Uwaga!
Po³ó¿ szafkê na czyst¹ i równ¹ powierzchniê, 
tak aby nie uszkodziæ krawêdzi wieñców.

SprawdŸ przek¹tn¹ bry³y A=B.

Wciœnij i przykrêæ stabilizatory œciany tylnej „R4".

A

B

A=B

R4
6 szt.
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7
Zamocuj drzwi z p³ycin  “5", „6" oraz „7" (szkic 7.1). 
Wyreguluj zawiasy, aby uzyskaæ jednakowe szczeliny
w drzwiach  (szkic 7.2).

Na³ó¿ na podpórki pó³ki “D2” 1 szt. pó³ki “4”

Szkic 7.2.

CLICK

Szkic 7.1.

E1E08
W widoczne mimoœrody “E1” wcisn¹æ zaœlepkê “E0” .

4

Uwaga!
Szafkê nale¿y zamocowaæ 
do œciany.

W tym celu klient powinien 
dokonaæ samodzielnego zakupu
wkrêtu wraz z ko³kiem rozporowym 
dopasowanym do rodzaju œciany.

Szczegó³y mocowania szafki  do œciany przedstawia schemat 7.3. 

Po zamocowaniu szafki do œciany istnieje mo¿liwoœæ regulacji ustawienia (szkic 7.4.).

Szkic 7.3.

Szkic 7.4.

17-01-2014

max.
5 kg4

7

5

6

3

3

2
1

Program LINATE TYP 157 P



!
Uwaga !

              Zasady u¿ytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien byæ u¿ytkowany zgodnie z jego 
    przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniêtych
    i zabezpieczonych przed dzia³aniem warunków 
    atmosferycznych. 
  
2. Monta¿ wyrobu musi byæ wykonany zgodnie z za³¹czon¹
    instrukcj¹.

3. Wyrób nie mo¿e mieæ zastosowania w saunie.
    
4. Mebel wykonany jest z p³yty drewnopochodnej, nale¿y 
    chroniæ go przed bezpoœrednim i d³ugotrwa³ym kontaktem
    z wod¹ (w szczególnoœci przed zalaniem), oraz przed wysok¹
    temperatur¹ (np. odparzenia ).
    Wilgoæ mo¿e wnikn¹æ w materia³ mebla i uszkodziæ go.

5. Do czyszczenia powierzchni nale¿y stosowaæ lekko wilgotn¹, 
    miêkk¹ tkaninê, nastêpnie wytrzeæ do sucha.

6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeñ mo¿na u¿yæ
    ³agodnych œrodków myj¹cych przeznaczonych do 
    czyszczenia mebli.

7. Nie nale¿y u¿ywaæ do czyszczenia aktywnych œrodków
   chemicznych (np. usuwaj¹cych kamieñ, rdzê, œrodków do 
   czyszczenia ceramiki itp.).     

8. Za uszkodzenia powsta³e w wyniku niestosowania siê do
    powy¿szych zaleceñ producent nie ponosi odpowiedzialnoœci.


