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Balenie obsahuje / Balení obsahuje:

hlavná tyč

uchytenie hlavnej tyče / 
uchycení hlavní tyče

príslušné skrutky /  
příslušné šrouby

6-hranný kľúč / 
6-hranný klíč

sklopná časť / 
sklopná část 
lavá-pravá

tyč pre uchytenie / 
tyč pro uchycení 1.

3. 4. 5.
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1. Pripevnite ľavú a pravú časť sklopného vešiaka skrutkami (8 ks). Pre lepší výsledok použite 12 ks skrutiek na pripevnenie každej časti. Založte
plastové prvky do priestoru časti sklopného vešiaka. (viď. obr. 1.) / Připevněte levou a pravou část sklopného věšáku šrouby (8 ks). Pro lepší
výsledek použijte 12 ks šroubů pro připevnění každé části. Založte plastové prvky do prostoru části sklopného věšáku. (viz. obr. 1.)

2. Pripevnite dĺžkovo nastaviteľnú hlavnú tyč ku tyči pre uchopenie použitím príslušnej skrutky. / Připevněte délkově nastavitelnou hlavní tyč ke tyči pro
uchopení použitím příslušné šrouby.

3. Teraz pripevnite rúčku pre uchopenie ku hlavnej tyči použitím skrutky a nastavte celkovú šírku hlavnej tyče na hodnotu o 9 cm menej ako je vnútorná 
šírka šatníka. / Nyní připevněte ručku pro uchopení ke hlavní tyči šroubovací a nastavte celkovou šířku hlavní tyče na hodnotu o 9 cm méně než je
vnitřní šířka šatníku.

4. Potiahnite tyče sklopných častí vešiaka smerom dolu a nasaďte plastové úchyty na obidve strany. Nasaďte hlavnú tyč na plastový spoj a spevnite
6-hrannou skrutkou. / Zatáhněte tyče sklopných částí věšáku směrem dolů a nasaďte plastové úchyty na obě strany. Nasaďte hlavní tyč na plastový
spoj a zpevněte 6-hranním šroubem.

5. Nastavte dĺžku tyče pre uchytenie podľa potreby, a pre dotiahnutie ju pootočte v proti smere hod. ručičiek. / Nastavte délku tyče pro uchycení
podle potřeby, a pro dotažení ji pootočte proti směru hod. ručiček.

plastový prvok

nastaviteľná tyč / nastavitelná tyč
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