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Návod na montáž a údržbu prosklené uzamykatelné vitríny

Části dodávky:
1 x uzamykatelná vitrína levá/pravá
1 x zámek + 2 klíče
4 x hmoždinka, 4 x šroub 5x60mm,
4 x záslepka hlavy šroubu
15 x magnet Ø 30mm

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)

Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete vitrínu a připravené otvory ve vitríně použijte jako vrtací šablonu. (díry si přeneste na kotvící základ)
Vyvrtejte otvory pro hmoždinku a vložte kotvící prvky.
Připevněte vitrínu pomocí upevňovacích šroubů 5x60mm a zaslepte hlavy šroubů pomocí záslepek.
Zavřete vitrínu.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Přibalený montážní materiál je vhodný pro beton a plné cihly.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu vitríny je vhodné povrch udržovat v čistotě. Vitrína je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění
Vitrínu čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek na
mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku
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Návod na montáž a údržbu prosklené uzamykatelné vitríny se stříškou

Části dodávky:
1 x uzamykatelná vitrína levá/pravá
1 x zámek + 2 klíče
4 x hmoždinka, 4 x šroub 5x60mm,
4 x záslepka hlavy šroubu
15 x magnet Ø 30mm

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)

Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete vitrínu a připravené otvory ve vitríně použijte jako vrtací šablonu. (díry si přeneste na kotvící základ)
Vyvrtejte otvory pro hmoždinku a vložte kotvící prvky.
Připevněte vitrínu pomocí upevňovacích šroubů 5x60mm a zaslepte hlavy šroubů pomocí záslepek.
Zavřete vitrínu.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Přibalený montážní materiál je vhodný pro beton a plné cihly.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu vitríny je vhodné povrch udržovat v čistotě. Vitrína je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění
Vitrínu čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek na
mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

