
Instrukcja montażu

Stolik TV
Model: A-240, A-241, A-242, A-243

Multimebel Sp. Jawna 62-250 Czerniejewo ul. Szkolna 15 a
tel. +48 61 427-32-19, +48 61 427-32-93, fax +48 61 427-33-09
e-mail: multimebel@multimebel.pl, www.multimebel.pl

Dziękujemy za wybranie naszego wyrobu. Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym
uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania. Dla sprawnego i bezpiecznego montażu prosimy o przestrzeganie
niżej wymienionych uwag.

1. Wyjmując elementy szklane z opakowań zachować ostrożność i układać je na p łaskich powierzchniach, podkładając
wyjęte z pudła wkładki styropianowe.
2. Ułożyć górną płytę na płaskiej powierzchni krążkami do góry, w gwintowane otwory krążków wkręcić 4 pręty
gwintowane (1).
3. Na pręty nasunąć boki (2), tak aby ich okrągłe otwory weszły w krążki płyty górnej.
4. Kolejno nasunąć pó łkę szklaną (3) zwracając uwagę aby tulejki z tworzywa sztucznego pozostały w jej otworach.

5. Po nasunięciu nóg regału skręcić całość nakrętkami (5) podkładając pod nie podkładki(4).

1. Półki wykonane są ze szkła grubości 10 i 8 mm, mimo tego przy silnym uderzeniu, szczególnie metalowym
przedmiotem możliwe jest pęknięcie szkła.

2. Dopuszczalne obciążenie prawidłowo zmontowanego regału wynosi 30 kg dla półki i 45 kg dla górnej płyty.
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Zarówno elementy szklane jak i powierzchnie lakierowane czyścić płynami do mycia okien (ze względu na kurz najlepiej
o własnościach antystatycznych). Elementy lakierowane przecierać miękką tkaniną, lekko zwilżoną płynem.

Dla
modeli A-241 oraz A-243 nałożyć kolejną warstwę boków i półki szklanej.

Szkło jest hartowane, co powoduje, że przy pęknięciu rozsypie się ono na
małe kawałki a stojący na pó łce sprzęt spadnie niżej. Dla zabezpieczenia się przed skutkami tej potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji należy zabezpieczyć regał przed dostępem małych dzieci.

. Niedopuszczalne jest przenoszenie regału ze sprzętem oraz ciągnięcie lub pchanie boków regału, gdyż grozi to
uszkodzeniem sprzętu i zniszczeniem regału.

Producent udziela na mebel 2 letniej gwarancji, której warunki dostępne są na stronie internetowej :
http://www.multimebel.pl/gwarancja.pdf

Uwagi dotyczące bezpiecznej eksploatacji regału:
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Model: A-240, A-241, A-242, A-243

Max. 30 kg

Max. 45 kg

15 min
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