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Specificații

1. Înainte de a monta glisiera, verificați ca dimensiunile dulapului și ale sertarului să corespundă cu cerințele din Fig. 1 și Fig. 2.

2. Găuriți dulapul conform schemei "Poziția găurilor în dulap" de pe pagina anterioară. Fixați glisiera pe dulap folosind modelele de șuruburi recomandate.

3. Faceți decupaje în sertar conform dimensiunilor din Fig. 3A și Fig. 3B (se recomandă folosirea șablonului de găurire FL00ZD0-A de la pag. 15), apoi 
montați cuplajul de scoatere conform fig. 3A.

4. Scoateți glisiera în exteriorul dulapului.

1A68 & 1B68

Fig. 2 Vedere laterală
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W: lățimea interioară a dulapului

L: lungime glisieră

X: grosime față sertar

DL: lungime sertar

IDL: lungime sertar încadrat

Fig.1 Vedere frontală
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Instrucțiuni de montare

Asamblare ușoară sub sertar

Ajustarea înălțimii fără unelte: învârtiți rotița 
aflată sub sertar, în partea din față, pentru a 
regla înălțimea sertarului

Scoaterea sertarului: apăsați cuplajul 
pentru scoaterea sertarului

Sistemul nostru special cu montare în partea din 
față permite instalarea și scoaterea sertarului 
simplu și rapid. Dispozitivul de conectare și 
deconectare rapidă este așezat în partea din față, 
sub sertar, păstrând astfel intact aspectul elegant al 
acestuia.
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Șablon de găurire Cod: FL00ZD0-A

Spate
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Lateral
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Fig. 4A Fig. 4B Fig. 4C
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Fig. 3A Fig. 3C

Fig. 3B

Necesar pentru instalare

5. Așezați sertarul și aliniați-l cu glisiera ca în Fig. 4A și 4B. Împingeți sertarul până la capăt ca în Fig. 4C până se cuplează sertarul cu glisiera 

(se va auzi un sunet).
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