
Montážní návod

Systém SONATA

PSACÍ STŮL ROZMĚRY

ŠÍŘKA
VÝŠKA

HLOUBKA

1. Do otvorů o prům.8mm, které se nachází v kontakt.plochách dílů, zatlučte kolíky f1, do poličky 10 zatlučte f9 (otvory pro excentrické 
spoj.díly nechte volné).  
Upozornění! Pokud kolík vyčnívá více než  10mm, je třeba jej zatlouct hlouběji, vyměnit za jiný nebo ho seříznout, protože by jinak mohl poškodit boční 
stěnu. Takovépřípady nepodléhají reklamaci!
2. Do odpovídající ch otvorů v deskách 6,7,8 našroubujte kování r16. 
3. Do bočnice 1 našroubujte závěsné kování b19.
4. Do bočnice 4 přišroubujte pomocí vrutů e3 kování w26CR a w252 (vodicí lištu w25 je třeba uvolnit z plast. upevnění, které je na w251) 
5. K bočnici 3 přišroubujte w26CL a to pomocí e10 s podložkami w18. W25 přišroubujte pomocí e3.
6. K bočnicím 2, 3 přišroubujte pojezdy w2 L a w2R , a to pomocí e2. 
7. Vodicí díl w251  přišroubujte k bokům šuplíku 25, 26.
8. K zadní desce šuplíku 24 a k čelu 22 přišroubujte díl v502 pomocí vrutů p25.
9.  K dílu 7, 8 přišroubujte pomocí šroubů e8 nožky a sokly (šrouby e8 zašroubujte tak, aby nevyčnívaly z desky).
10. Sestavte segment podle obrázku a spojte jej excentrem r1 pomocí šroubů e8, použijte přitom klíč z1.
11. Lišty 16 připevněte pomocí čepů f1, použijte přitom lepidlo y1.
12. Lištu 17 připevněte k výsuvné poličce 11 za pomocí plochých čepů f11, použijte přitom lepidlo y1.
13. Výsuvnou poličku 11 přišroubujte pomocí šroubů e2.
14. Sestavte spodní výsuvné šuplíky, použijte čepy f1 a lepidlo y1 pro spojení zadní strany šuplíku s bočnicemi, použijte excentry r15 ke 
spojení čela 22 s bočnicemi 25, 26, dno šuplíku 28 zezadu nasuňte a potom přibijte pomocí hřebíků l1 k zadní straně šuplíku 24.15. Vložte relingy 
n501 , současně i záslepku n502 , ohybem zvnějšku nebo zevnitř, podle potřeby.
16. Sestavte vrchní výsuvné šuplíky, pomocí šroubů e32 spojte zadní stranu šuplíku s bočnicemi, použijte excentry r1 ke spojení čela 21 s 
bočnicemi 29, 30.
17. Položte čela 19 a 20 na rovný povrch a s velkou přesností přimontujte pomocí šroubů e5 závěsné kování  a43.
18. Přimontujte a regulujte dveře. Úchyty c35 přišroubujte pomocí šroubů j1 (šuplíky) a pomocí j20 (dveře).

nemcovah
Textový rámeček
1. Do otvorů o prům.8mm, které se nachází v kontakt.plochách dílů, zatlučte kolíky f1, do poličky 10 zatlučte f9 (otvory pro excentrické spoj.díly nechte volné).  Upozornění! Pokud kolík vyčnívá více než  10mm, je třeba jej zatlouct hlouběji, vyměnit za jiný nebo ho seříznout, protože by jinak mohl poškodit boční stěnu. Takové případy nepodléhají reklamaci!2. Do odpovídající ch otvorů v deskách 6,7,8 našroubujte kování r16. 3. Do bočnice 1 našroubujte závěsné kování b19.4. Do bočnice 4 přišroubujte pomocí vrutů e3 kování w26CR a w252 (vodicí lištu w25 je třeba uvolnit z plast. upevnění, které je na w251) 5. K bočnici 3 přišroubujte w26CL a to pomocí e10 s podložkami w18. W25 přišroubujte pomocí e3.6. K bočnicím 2, 3 přišroubujte pojezdy w2 L a w2R , a to pomocí e2. 7. Vodicí díl w251  přišroubujte k bokům šuplíku 25, 26.8. K zadní desce šuplíku 24 a k čelu 22 přišroubujte díl v502 pomocí vrutů p25.9.  K dílu 7, 8 přišroubujte pomocí šroubů e8 nožky a sokly (šrouby e8 zašroubujte tak, aby nevyčnívaly z desky).10. Sestavte segment podle obrázku a spojte jej excentrem r1 pomocí šroubů e8, použijte přitom klíč z1.11. Lišty 16 připevněte pomocí čepů f1, použijte přitom lepidlo y1.12. Lištu 17 připevněte k výsuvné poličce 11 za pomocí plochých čepů f11, použijte přitom lepidlo y1.13. Výsuvnou poličku 11 přišroubujte pomocí šroubů e2.14. Sestavte spodní výsuvné šuplíky, použijte čepy f1 a lepidlo y1 pro spojení zadní strany šuplíku s bočnicemi, použijte excentry r15 ke spojení čela 22 s bočnicemi 25, 26, dno šuplíku 28 zezadu nasuňte a potom přibijte pomocí hřebíků l1 k zadní straně šuplíku 24.15. Vložte relingy n501 , současně i záslepku n502 , ohybem zvnějšku nebo zevnitř, podle potřeby.16. Sestavte vrchní výsuvné šuplíky, pomocí šroubů e32 spojte zadní stranu šuplíku s bočnicemi, použijte excentry r1 ke spojení čela 21 s bočnicemi 29, 30.17. Položte čela 19 a 20 na rovný povrch a s velkou přesností přimontujte pomocí šroubů e5 závěsné kování  a43.18. Přimontujte a regulujte dveře. Úchyty c35 přišroubujte pomocí šroubů j1 (šuplíky) a pomocí j20 (dveře).
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POZOR!Vážený zákazníku!V případě, že zjistíte, že v kterémkoli balení chybí díl nebo že je daný díl vadný, je nezbytné !! donést prodejci nálepku s označením balení společně s návodem k sestavení, ve kterém je uveden kód daného dílu.Pokud prodejci nedodáte nálepku s označením, reklamace nebude uznána!
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