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Než přiděláte boky
ke spodní půdě,
tak nejprve vložte
do drážek
DORAZY dveří
- jsou přibaleny
u kování SEVROLL

Do předvrtaných otvorů naklepnout spojovací dřevěné kolíky.

Alu U profil přišroubujte zároveň s přední hranou horní půdy.

Je třeba vyrovnat spodek skříně vodorovně a následně i boky
(vodováhou), jinak hrozí vznik různých nerovností mezi jednotlivými dveřmi. Než přiděláte boky ke spodní půdě, tak nejprve
vložte do drážek dorazy dveří - jsou přibaleny u kování SEVROLL.
S montáží se začíná postupným sesazením boků k spodní části
skříně (příp. vzpěry) a následným sešroubováním ocelovými vruty.
Poté se přidá a sešroubuje horní půda skříně a přidělají se sololitová záda (jsou z více kusů).

Na dveře přimontujte kování Sevroll.

Datum prodeje a razítko prodejce:

Záruční lhůta je 24 měsíců od data
prodeje kupujícímu.
Při nedodržení montážního postupu
a následném poškození výrobku
zaniká nárok kupujícího na záruku.

!

Řiďte se návodem výrobce. Dveře se nasazují tak, že se nasadí nejprve horní část.
V případě, že dveře nesedí, tzn. je mezi bokem skříně a dveřmi
(v horní nebo spodní části) mezera, musí se imbus klíčem pootočit
šroubem ve spodní části dveřního kování kam je třeba. Není třeba
při tom vysazovat dveře.

Ošetřování nábytku:
1) chraňte před ušpiněním a jinými škodlivými vlivy, jako např. příliš vlhké
prostředí, ostré slunce nebo blízkost topných těles.
Nábytek stavte na rovnou plochu.
2) prach z nábytku odstraňujte čistou měkkou prachovkou.

Reklamace a případné dotazy vyřizuje fa:
LERMO plus s.r.o., Sedlec 5, 267 51 Zdice
tel./fax: 311 533 127, 602 388 175, e-mail: nabytek@lermoplus.cz,
www.lermoplus.cz

3) nábytek ošetřujte a údržbu provádějte přípravky dle nabídky trhu
(např. Pronto apod.)
Postupujte přesně podle návodu, který je na zakoupeném přípravku.
4) zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku dosáhnete občasným překontrolováním a dotažením všech šroubů a vrutů na výrobku.

