
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - RAFT DE PERETE VOLATO

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs de la compania noastră. Vă rugăm să citiți cu atenție următorul manual
pentru a afla toate informațiile importante.

AVERTISMENT! Despachetați cu atenție rafturile din ambalaj, vă recomandăm să pregătiți o tavă pentru piesele mici,
astfel încât să nu le pierdeți. Verificați dacă pachetul conține toate piesele și dacă acestea nu sunt deteriorate. În
acest caz, informați imediat furnizorul. Dacă asamblați rafturile din piese defecte și rafturile sunt apoi deteriorate, nu
puteți solicita despăgubiri pentru acest produs.

1. SELECTAREA UNEI LOCAȚII ADECVATE

Gândiți-vă cu atenție la locul în care doriți să plasați raftul, deoarece este necesar să găuriți peretele în timpul
instalării. Pentru ca raftul să fie în poziție dreaptă, atașați secțiunea raftului la perete, nivelați-l cu o nivelă cu
boloboc și marcați cu un creion locurile în care veți găuri peretele.

2. INSTALAREA RAFTURILOR

Faceți numărul necesar de găuri în perete și introduceți dibluri adecvate (a se vedea recomandările de mai jos).
Înșurubați șuruburile în dibluri, pe care apoi le introduceți în rafturi cu ajutorul "șinelor" din spate. Dacă este
necesar, înșurubați părțile raftului împreună. Toate șuruburile de care aveți nevoie pentru asamblare sunt incluse.

3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

În pachetul raftului sunt incluse dibluri universale (a se vedea imaginea). Aceste dibluri
clasice din nailon sunt potrivite pentru pereți din beton sau cărămidă. După ce se
înșurubează și se strânge șurubul, diblul se extinde și se blochează ferm în perete. Faceți
o gaură cu o mașină de găurit cu percuție, introduceți diblu și bateți-l ușor, astfel încât să
nu iasă în afară de perete. Acum puteți înșuruba șurubul.

Dacă doriți să plasați raftul într-un perete realizat dintr-un material diferit, trebuie să cumpărați dibluri speciale
concepute pentru un alt tip de perete. Se recomandă cu insistență achiziționarea de dibluri speciale pentru
gips-carton și pereți similari! Acest lucru se datorează faptului că este dificil să atașați obiecte grele la materialele de



construcție din carton.  Prin urmare, vă recomandăm să înlocuiți diblurile cu dibluri pentru materiale de carton sau
dibluri pentru plăci de gips-carton.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că rafturile noastre sunt concepute în primul rând pentru obiecte decorative, așa
că nu le supraîncărcați! Capacitățile de încărcare ale rafturilor sunt indicate în descrierea produsului de pe site-ul
nostru (dacă nu sunt indicate, vă rugăm să ne contactați pentru aceste informații).  Șuruburile nu sunt suficient de
lungi pentru a menține raftul supraîncărcat și este posibil ca acesta să cadă de pe perete. În acest caz, produsul nu
poate fi reclamat.


