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W celu złożenia regału należy zakupić półki wraz z łącznikami oraz
słupki.
Każdy z czterech słupków posiada otwór gwintowany do mocowania i
regulacji nóżek ( w zestawie ze słupkami).
Słupki skaładają się z dwóch elementów, należy je skręcić.
Wkręcić nóżki w każdy z czterech słupków. (rys. 1)

rys. 1

Następnie należy umieścić złączkę składająca się z dwóch połówek (mającą kształt stożkowy) – węższą częścią do góry jak pokazuje rysunek 2.
Złączkę składamy nad wyżłobieniem w słupku a następnie przesuwamy
ją w dół do momentu zablokowania (kliknięcie). Czynność tą powtarzamy na czterech słupkach na tej samej wysokości.

rys. 2

UWAGA: Dolna półka nie powinna znajdować się wyżej niż 30 cm nad
1 większej niż 90
podłogą. Nie należy rozmieszczać pólek w odległości
cm od siebie.
6.

Trzymając półkę na boku należy wsunąć górną część słupka poczynając
od spodu półki poprzez jeden z czterech otworów narożnych. Złączki
wsuną się lekko w otwory tworząc podwójny klin. Kratowana powierzchnia półki powinna znajdować się od wierzchniej (górnej) strony.
(rys. 3)

7.

Po wsunięciu czterech słupków należy ustawić regał w pozycji pionowej
i przycisnąć lekko półkę aby dobrze osadziła się na złączkach. (rys. 4)

rys. 3

UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby każda ze złączek była umocowana
na tej samej wysokości na każdym słupku.
8.

Należy wybrać wysokość, na której osadzona zostanie następna półka
wybierając odpowiedni rowek wyżłobiony w słupku i powtórzyć
czynności jak w przypadku montażu pierwszej półki z tą różnicą, że
półkę nasadzamy na stojący już regał. Następnie należy lekko przycisnąć
półkę do każdej z czterech złączek do momentu ‘zaciśnięcia’. Półka nie
zostanie prawidłowo osadzona, jeżeli złączki zostały umieszczone na
różnych wysokościach.
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rys. 4

9.

W celu zamontowania kolejnych półek należy postępować zgodnie z
punktem 6.
10. Na zakończenie należy wypoziomować regał przy pomocy nóżek z
regulacją wysokości.
11. Regał jest gotowy do użytku.

UWAGA
Niedozwolone jest stawanie na półkach i wspinanie się po
konstrukcji regału.
Nie należy gwałtownie upuszczać ciężkich przedmiotów na
półki.
Najcięższe przedmiotu należy układać na dolnej półce a
najlżejsze na górnej.
Niedozwolone jest przemieszczanie regału, gdy jest on
załadowany.
Regał nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z
żywnością oraz z produktami żrącymi.
Produkty należy składować na regale w przeznaczonych
do tego pojemnikach, zwracając szczególną uwagę na ich
szczelność.
Wszelkie zabrudzenia należy usuwać na bieżąco. Do
czyszczenia należy stosować roztwór wody z płynem do mycia
naczyń i miękkiej ściereczki. Umytą powierzchnię wytrzeć do
sucha.
Nie wolno czyścić regałów środkami ściernymi lub żrącymi.

rys. 5
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