
UNA 98

Instrukcja montażu
Zestaw instalacyjny do szuflad



1. LISTA ELEMENTÓW

Lp. Nazwa Wymiary Ilość Nr art. Szkic
1 UNA 98

w pozycji
złożonej

1

2 Siłownik 15 x 240 1 17417

3 Przekładka 10 x 10 1 130666

4 Śruba z
płaską główką

5 x 31 1 145241

5 Łącznik 141 x 20 x 
10

1 130667

6 Śruba z
okrągłą główką

 6 x 12 1 200384

7 Przekładka 10 x 12 1 17418

8 Bolec 5 x 30 2 145284

9 Wkręt 4 x 34 2 130308

10 Wkręt 4 x 24 2 130306

11 Łącznik 34 x 20 x 10 1 130668

12 Podkładka 10/5 x 0,5 1 17351

13 Stopka samo-
przylepna

2 15002
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14 Przegub 1 17421

15 Trzpień blokady 1 17423

16 Wkręt 5 x 20 2 17422
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2. MONTAŻ

2.1 Maszyna spodem do dołu

Do wstępnie zmontowanego zestawu elementów montażowych
składającego się z:
• łącznika (5), 
• siłownika (2), 
• śruby z okrągłą główką (6),
• i kołka (8), 
• należy dołożyć przekładkę (7), a następnie umieścić w odpowiednim

otworze pokrywy bocznej.

wstępnie zmontowane

wstępnie zmontowane

2.2     Maszyna spodem do góry

• Wykręcić śrubę (4) z obudowy.
• Umieścić przekładkę (3) w otworze siłownika.
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• Ustawić siłownik w odpowiedniej pozycji.
• Przykręcić do obudowy za pomocą śruby (4).

2.3.    Teraz urządzenie można zamocować do szuflady za pomocą
dwóch wkrętów (9) (p. 2.1.)

UWAGA!
Die Niezbędne otwory (2,5mm) proszę wywiercić korzystając
z dołączonego szablonu, przykładając go do prawej lub lewej ścianki
szuflady. Minimalna grubość dna szuflady to 16mm.
Jeśli dolna szuflada nie ma 16mm niezbędne jest dodatkowe 
mocowanie np. za pomocą śrub metrycznych i podkładu. Załączony 
zestaw śrub nie jest przystosowany do nakrętek wpuszczanych 
do drewna.
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2.4.   Urządzenie przodem

Do wstępnie zmontowanego zestawu elementów montażowych
składającego się z:
• łącznika (11)
• kołka (8)
• należy dołożyć podkładkę (12), a następnie umieścić

w odpowiednim otworze pokrywy bocznej.

2.5 Teraz urządzenie można zamocować do szuflady za pomocą
dwóch wkrętów (10).

UWAGA!
Niezbędne otwory (2,5mm) proszę wywiercić korzystając
z dołączonego szablonu, przykładając go do prawej lub lewej ścianki 
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szuflady. Minimalna grubość dolnej płyty szuflady to 16mm.
Jeśli dolna szuflada nie ma 16mm niezbędne jest dodatkowe
mocowanie np. za pomocą śrub metrycznych i podkładu. Załączony
zestaw śrub nie jest przystosowany do nakrętek wpuszczanych
do drewna.
  
2.6 Samoprzylepne stopki należy przykleić we wskazanych

obszarach. Przed przyklejeniem należy odtłuścić powierzchnie
za pomocą detergentu i dobrze osuszyć.

2.7 Blokada szuflady

trzpień blokady

przegub

górna śruba
regulacyjna

dolna śruba
regulacyjna

Zmontowany moduł (trzpień blokady (15) + Przegub (14)) można
zamocować w szufladzie za pomocą dwóch wkrętów (16).
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Blokadę należy zamontować w otwartej szufladzie tak, by trzpień
znajdował się tuż przed blatem kuchennym. Za pomocą dolnej śruby
przegubu można regulować łatwość podnoszenia blokady. Górna
śruba jest dokręcona. Jeśli to konieczne odkręcając górną śrubę
można wyciągnąć trzpień z przegubu i skrócić go, w przypadku gdy
np. wystaje dużo ponad blat lub koliduje z saniami urządzenia. (Po
dokonaniu regulacji należy dokręcić górną śrubę).
Dzięki prostemu ruchowi blokada pozwala na szybkie unieruchomienie
szuflady w pozycji do pracy, a także na sprawne jej wsunięcie.

Serwis / wsparcie techniczne:
Tel.: +48 32 746 91 51

Email.: serwis@weindich.pl


