ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΤΡΣΑΡΙΕΡΑ
ΒΗΜΑ 1: Ανοίγουμε τα κιβώτια και βγάηουμε όλα τα εξαρτιματα και τα ςακουλάκια με
τισ βίδεσ. Οι εικόνεσ δίπλα, κα ςασ βοθκιςουν ςτθν ςυναρμολόγθςθ.
ΒΗΜΑ 2: Ξαπλώνουμε τθν ςυρταριζρα (εξάρτημα 1) με το πίςω μζροσ-πλάτθ ςτο
πάτωμα.Βγάηουμε τα δφο κάτω ςυρτάρια.Τοποκετοφμε, ςτισ κατάλλθλεσ υποδοχζσ ςτο
κάτω μζροσ τθσ ςυρταριζρασ, τα πόδια (εξαρτήματα 8-9-10-11) και βιδώνουμε
χρθςιμοποιώντασ τισ βίδεσ Η ,από το εςωτερικό τθσ ςυρταριζρασ.
ΒΗΜΑ 3: Τοποκετοφμε τα ςυρτάρια ςτθ κζςθ τουσ και γυρίηουμε τθν ςυρταριζρα ςε
όρκια κζςθ. Βιδώνουμε τα χεροφλια ςτα ςυρτάρια τθσ χρθςιμοποιώντασ τισ βίδεσ Ι.
ΒΗΜΑ 4: Βιδώνουμε τισ βίδεσ Α ςτο καπάκι-πάνω επιφάνεια τθσ ςυρταριζρασ.
ΒΗΜΑ 5: Τοποκετοφμε τισ καβίλιεσ C, όπωσ φαίνονται ςτο ςχζδιο δίπλα, ςτισ
αντίςτοιχεσ τρφπεσ ςτα εξαρτήματα 2-3-4-6-7.
ΒΗΜΑ 6: Βιδώνουμε τισ βίδεσ Β ςτα εξαρτήματα 3-4. Μοντάρουμε μεταξφ τουσ τα
εξαρτήματα 2-3-4. Τοποκετοφμε το μονταριςμζνο εξάρτημα 2-3-4 πάνω ςτθ
ςυρταριζρα. Αςφαλίηουμε, βιδώνοντασ τα φυράμια που βρίςκονται ςτο πίςω μζροσ
του εξαρτήματοσ 2 και ςτθν εςωτερική πλευρά των εξαρτημάτων 3-4.
ΒΗΜΑ 7: Μοντάρουμε τα εξαρτήματα 5-6-7 μεταξφ τουσ βιδώνοντασ τισ βίδεσ Ε ςτο
εξάρτημα 5. (Προςζχουμε θ εγκοπι του κατςαβιδιοφ ςτο φυράμι D, που βριςκετε
τοποκετθμζνο ςτα εξαρτήματα 6-7, να είναι παράλλθλα με τθν εγκοπι του
κατςαβιδιοφ ςτισ βίδεσ Ε) Τοποκετοφμε το μονταριςμζνο εξάρτημα 5-6-7 ςτο εμπρόσ
μζροσ των εξαρτημάτων 3-4. Αςφαλίηουμε βιδώνοντασ με τισ βίδεσ F(θηλυκό) και τισ
βίδεσ G (αρςενικό).
ΒΗΜΑ 8*: Βιδώνουμε τα λαμάκια M ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχεσ ςτο πίςω μζροσ τθσ
ςυρταριζρασ (εξάρτημα 1), χρθςιμοποιώντασ τισ βίδεσ J. Τοποκετοφμε τθν ςυρταριζρα
ςτθ κζςθ τθσ, χρθςιμοποιώντασ τα λαμάκια M ςαν οδθγό, κάνουμε τρφπα ςτον τοίχο
με τρυπάνι 8mm και τοποκετοφμε τα οφπα K . Στερεώνουμε τθν ςυρταριζρα ςτον τοίχο
βιδώνοντασ τα λαμάκια K με τισ βίδεσ L .
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
*: Η ςτερζωςη τησ ςυρταριζρασ ςτον τοίχο είναι υποχρεωτική για να ιςχφουν οι
προδιαγραφζσ αςφαλείασ!

•Μζγιςτο βάροσ ςε κάκε ςυρτάρι 5klg.
•Μθν αφινετε τα ςυρτάρια ανοιχτά μετά τθν χριςθ.
•Μθν τοποκετείτε το ζπιπλο κοντά ςε εςτίεσ κερμότθτασ.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ:
•Ξφλο Οξυάσ
•MDF (Γιαςενίτ)
•Καπλαμάσ
•Νοβοπάν με πλαςτικι επζνδυςθ(ςυρτάρια)
•Διάφορα Σιδερικά & Πλαςτικά εξαρτιματα
•Βερνίκια Πολιουρεκάνθσ (Τελείωσ ακίνδυνα για τον άνκρωπο)

