
 

 
         

M

O P

M

LK

F849.F2003 IM-A3_p2_2014

MONTAŻ KOJCA: MONTAŻ BRAMKI ZABEZPIECZAJĄCEJ LUB ZABEZPIECZENIA KOMINKA

1.   Rozpakuj kojec z opakowania i umieść pionowo na płaskiej powierzchni.
2.   Umieść panele bramki do pożądanego kształtu.
3.   Najpierw usuń pionowe pręty (F) z każdego końca kojca.
      Uwaga:  Do montażu kojca potrzebny jest tylko jeden pręt pionowy.
      Reszta prętów będzie potrzebna kiedy montaż na ścianie bramki lub zabezpieczenia kominka będzie użyta 
      w przyszłości. W celu przeniesienia jeden z pionowych prętów został tymczasowo zabezpieczony przez 
      dolny zawias (E) i śrubę zabezpieczającą (D).
      -   Użyj klucza imbusowego, aby usunać śrubę zabezpieczającą z górnego mocowania zawiasów (C) 
          i dolnego zawiasu (E). Zatrzymaj śruby do ponownego użycia. Trzymaj z dala od dzieci.
      -   Zwolnij pionowy pręt (F) z górnego mocowania zawiasów (C) pociągając w dół pionowy pręt 
           modułowego panelu (G)
      -   Przekręć, aby zwolnić i usunąć pionowy pręt (F) z dolnego zawiasu (E)
      -   Usuń dolną pokrywę zawiasu (O) i zatrzymaj jeżeli chcesz zamontować ten produkt na ścianie.

4.   Połącz ze sobą panele łącząc ze sobą górne mocowanie zawiasów (C) oraz dolny zawias (E).

5.  Montaż pionowego prętu (F).
    -  Wstaw pionowy pręt do dolnego zawiasu (E). Przekręć do zatrzaśnięcia.
    -  Przesuń w dół pionowy pręt modułowego panelu (G) i wstaw do górnego mocowania zawiasów (C).
    -  Wstaw śrubę zabezpieczającą (D) i przykręć za pomocą klucza imbusowego (Q).

6.   Umieść kojec w odpowiednim miejscu, nastepnie 
      zamknij i zabezpiecz  dokładnie przykręcając wszystkie 
      śruby zabezpieczające (D) przy pomocy 
      klucza imbusowego (Q).

ZAMONTOWANY 
KOJEC
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SPRZEDAWANA ODDZIELNIE

Strona X
-   Wstaw górną podstawę (K) i górną pokrywę zawiasu (O).
-   Nawlecz dolną postawę (M) na pionowy pręt (F).
-   Zamontuj pionowy pręt (F) na górną pokrywę zawiasu (O) i górną podstawę.
-   Wstaw śruby zabezpieczające (D) przy pomocy klucza imbusowego (Q).

6.   Zamontuj uchwyty ze sobą stronę X i Y

Strona X Strona Y

Uwaga: Upewnij sie, że zabezpieczenie kominka zostanie zamontowane co najmniej 40cm/16in od źródła ognia. 
                 Upewnij się, że powierzchnia bramki bezpieczeństwa/zabezpieczenia kominka będzie odpowiednio 
                zamontowana i posiada solidną konstrukcję.

1.  Stosuj się do wskazówek od 1-3 montażu kojca.
2.   Znajdź najlepsze miejsce, aby zamontować bramkę bezpieczeństwa/zabezpieczenie kominka.
3.   Wytnij szablony i odrysuj na ścianie.
      Uwaga:  2 końce bramki zabezpieczającej/ zabezpieczenia kominka różnią się. 
                       Dopasuj szablon do odpowiedniego końca.
4.   Zaznacz otwory na śruby.
5.   Wywierć otwory w ścianie.


