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Obr. č. 1Obr. č. 1Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

1. NEODLEPUJTE ŠTÍTKY, DOKUD  NESESTAVÍTE 
KNIHOVNU. 

2. Spojíme spodní skříňky za pomocí spojovacího šroubu. Při 
skládání pokračujeme směrem zleva doprava, začínáme levou 
skříňkou A (např. ABCD dole, AB dole CD nahoře, ABCD dole 
EFGH nahoře atd.). Popisky skříněk jsou uvedeny na štítku, 
který se nachází na zádech každého segmentu (obr. č. 1)

4. Pokračujeme v  sestavování horní části knihovny. PROSÍME POZOR!!! Je důležité zachování 
návaznosti písmen segmentů. Dbejte na to, abyste při sestavování nepřeklopili vrchní skříňku vzhůru 
nohama. Rozpoznáte dle štítků. 

3. Pomocí vodováhy seřídíme nožky skříněk tak, aby se pod ně lehce vlezla soklová deska.

5. Spojíme vrchní část knihovny se spodní pomocí přiložených 
vrutů 4x30. Vruty šroubujeme  předvrtanými dírkami ze spodního 
segmentu směrem nahoru.   (obr. č. 2)

6.  Stejně spojíme další horní části se spodní. Horní skříňky mezi 
sebou spojíme spojovacím šroubem. 

7. K  připravené sestavě (obr. č. 2) přiložíme levý bok tak, aby 
nám na sebe navazovaly předvrtané dírky sestavy s  označenými 
dírkami na levém boku.  Pomocí  přiložených vrutů (4x30) 
spojíme z  vnitřní strany knihovny. (Obr. č. 3) Totéž uděláme s  
pravým bokem.

Spojení dvou desek 
spojovacím šroubem. 
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Obr. č. 5

Obr. č. 4 8. Nasazení dvířek. Začneme opět z  levé strany dle štítku 
DV1. Dvířko 1 přiložíme ke skříni, nasměřujeme na již 
našroubovanou podložku ve skříni a přitlačením zacvakneme. 
Totéž uděláme s  ostatními dvířky DV2, DV3, DV4. (obr. č. 
4)

9. Našroubujeme úchytky, zalepíme samolepícími krytkami 
vruty, dle svých potřeb si rozmístíme do připravených dírek 
podpěrky polic a nasuneme police. 

10. Přiložíme soklovou lištu k  sestavě, nasměrujeme soklové 
úchytky tak, aby byly v  rovině se středem nožek, a nasunutím 
zacvakneme. (Obr. č. 5)

Hotová knihovna

Strana: 3  / 3

Corpus dokument


