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Монтажні інструкції

Convoy Centro
 
Фронтальний 
висувний механізм

Вага + навантаження
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Символи

Увага

Неправильно

Правильно

Заблоковано

Розблоковано

Не використовувати шуруповерт з живленням від акумулятора

Використовувати викрутку  PZ2

Необов’язковий  елемент

Клік при фіксації

Усі розміри в мм

Дані відносно маси і навантажень є припусти-
мими  залежать від вибраних матеріалів і кон-
струкцій шафи і саме тому можуть змінюватись. 
Ми враховуємо те, що використовуються відпо-
відні кріплення. Рисунки технічних деталей  та 
вказані розміри на малюнках та кресленнях є 
припустимими. В конструкції можливі зміни.
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Інструкції 
по регулюванню
 
Convoy Centro

Вага + навантаження = 120 кг
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Якщо
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Вага + навантаження = 120 кг

Інструкції 
з монтажу
 
Dispensa VVS-x
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Вага + навантаження = 120 кг

Інструкції 
по регулюванню
 
Dispensa VVS-x
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Демонтаж фасаду Монтаж 
фасаду

Демонтаж шини Монтаж шини
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Монтажні інструкції

Верхня направляюча

Верхній демпер

Рама

Система Софт- Стоп

Полиці

Тримач 
фасаду

Нижній демпферНижні направляючі

Висувний механізм 
складається з 
Верхньої направляючої
Рами
Полиць
Переднього тримача фасаду
Нижньої направляючої
Верхнього демпферу
Нижнього демпферу

Проблема Можлива помилка Можливе вирішення Порада

1. Двері 
не закриваються 
повністю

1. Рух механізму Повністю відкрийте шафу 1.1

2. Елементи нижньої направляючої є брудні Почистіть елементи нижньої направляючої 
без змащування 1.2

3. Немає з’єднання між шиною нижньої направляючої та 
рамою

Перевірте з’єднання між шиною нижньої 
направляючої та рамою 1.3

4. Нижній демпфер розміщений  неправильно Штовхніть фасад до його повного закривання 1.4

5. Можливо ви підібрали неправильний тип гвинтів 1. Закрутіть добре гвинти.
2. Використовуйте відповідні гвинти 1.5

6. Можливо направляючі розміщені  у неправильному 
положенні

Перевірте правильність положення направля-
ючих 1.6

7.  Чи правльно зібрана шафа?
(а) Можливо шафа стоїть на нерівній поверхні?  
(b) Чи встановлена п’ята точка опори для шаф > 40?

(a) Встановіть шафу  на рівній поверхні.
(b) Розмістіть п’яту точку опори в правильній 
позиції

1.7,  1.7(а), 
1.7 (b)

2. Рама висувного 
механізму створює  
шум при відкриванні 
та закриванні

1. Шина нижньої направляючої є брудною 1. Почистіть шину нижньої направляючої 2.1

2. Чи встановлена п’ята точка опори для шаф > 40 або 
більше? 2. Встановіть / відрегулюйте п’яту точку опори 2.2

3. Не працює
демпфер

1. Чи правильно вмонтований  верхній демпер? Вмонтуйте  демпфер 3.1

2. Чи верхній демпер розміщений правильно? Притисніть демпфер вперед,поки він не буде 
розміщений у правильному місці 3.2
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Рух механізму

Монтажні інструкції

1. Шафа не закривається повністю

Якщо рама висувного механізму не відкривається повністю – то це може призвести до її неко-
ректного закривання. Відкрийте висувний механізм повністю. Тоді висувний механізм авто-
матично врегулює висувну раму і шафу можна буде закрити.

Відкрийте повністю

Забруднена нижня направляюча (через пил, інші предмети, тощо)?
Якщо шини нижньої направляючої є брудні, вам необхідно їх почистити. 
Якщо бруд є сухим – витріть його сухою ганчіркою. Якщо бруд залишився 
від мастила чи якоїсь іншої жирної речовини, то вам потрібно використати 
рідину для миття скла, для того щоб знежирити усі елементи; за необхідності 
розберіть механізм повністю.
Елементи не повинні бути у мастилі!
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Перевірка з’єднання рами висувного механізму і нижньої направляючої
Перевірте чи рама коректно встановлена на нижню направляючу

1. Не використовуйте шуруповерт!
2. Регулювальні (внутрішні) та кріпильні (зовнішні) гвинти всередині рами не повинні бути зміщені відносно отворів.
3. Обидва кріпильні гвинти мають бути затягнуті міцно

Неправильно

Неправильно Правильно

НеправильноПравильно Правильно

Гвинт для фіксації Гвинт для фіксаціїРегулювальний гвинт Регулювальний гвинт

1.4  Послаблення самозакриваючого механізму
Якщо самозакриваючий механізм знаходиться  у неправильному  положенні, то висувний меха-
нізм має зайти у шафу до тих пір, поки ви не почуєте, що механізм повністю закрився. Як альтер-
нативу, самозакриваючий механізм можна вручну повернути у правильне положення.

1.5 Чи усі гвинти добре закручені? Чи правильно підібрані гвинти?

1. Не перетягуйте гвинти!
2. Гвинти, не повинні торкатись внутрішньої частини направляючої.
3. Гвинти мають бути належним чином закручені.

Монтажні інструкції
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1.6 Переконайтесь чи направляючі встановлені паралельно 
(чи правильно висвердлені отвори)?

Чи направляючі встановлені 
паралельно до стінки?

Чи направляючі шини встановлені 
паралельно до стінки?

1.7 Переконайтесь чи правильно встановлена шафа

Монтажні інструкції

Шафа повинна бути строго 
вертикально виміряна по 
рівню.

Якщо ширина шафи складає більше ніж 40 см, то 
необхідно встановити додаткову п’яту  опору.

А) Шафа повинна бути строго вертикально встановлена по рівню

Переконайтесь, що
1) Бокові стінки встановлені належним чином і під правильним кутом
2) Дно шафи має бути розміщено горизонтально 
3) Шафа має бути прикріплена до стіни

В) Якщо ширина шафи складає більше ніж 40 см, 
то необхідно встановити додаткову п’яту опори. Переконайтесь, що п’ята точка  розміщена 
правильно і добре закріплена. В іншому випадку дно шафи може прогинатися, що спричинить 
проблеми при закриванні.
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Монтажні інструкції

2. Рама механізму створює шум при відкриванні та закриванні

2.1 Шина нижньої направляючої є брудною
Якщо шини нижньої направляючої брудні, вам необхідно їх почистити. Якщо бруд є сухим – 
витріть його сухою ганчіркою. Якщо бруд залишився від мастила чи якоїсь іншої жирної 
речовини, то вам потрібно використати рідину для миття скла, для того щоб знежирити усі 
елементи направляючої. 
Усі елементи не мають бути у маслі чи змащувачі!

2.2 Якщо ширина шафи складає більше ніж 40 см, 
необхідно встановити додаткову п’яту  опору.
Якщо ширина шафи 40-60 см, то необхідно встановити додаткову п’яту опору і перевірити, 
чи ця точка опори встановлена правильно (рівно по центру). Якщо точка опори встановле-
на неправильно, то шафа може хитатись і це може спричинити шум.

3. Демпферування не працює

3.1 Перевірте правильність положення демпфера

Неправильно
Правильно

3.2 Перевірте, чи верхній демпфер закріплений?

Якщо демпфера немає взагалі, ви можете замовити його окремо. 
Демпфер повинен бути закріплений всередині U-подібного профілю рами.

Посуньте 
демпфер 
до його повного 
закріплення

Немає демпфера Демпфер є
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TOUCHCONTROL
Технічні характеристики

Загальні характеристики

Елементи для встановлення 2

Електропривід

Підключення до мережі Euro 8, EN 60320/C7:1,5 м. кабелю

Напруга 110-240 Вт, 50-60 Гц, мін. 2 А

Номінальна потужність 60 Вт

Робоча потужність 4 Вт

Розміри 333мм х68мм х77мм

Вага 1,6 кг

Навантаження max 120 кг

Навантаження min 20 кг

Колір корпусу Білий/срібний

Підключення Plug & Play

Варіанти використання  SoftStopp Plus Dispensa VVS

Ширина шафи 30, 40, 45, 50, 60

Допоміжні засоби для монтажу Шаблони

Спосіб монтажу Шурупи 4,5 х80

Положення приводу Біля направляючого блоку

Передній адаптер

Монтаж Защіпнути та застопорити
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Монтажна інструкція 
«Dispensa Swing–x»

Вага + навантаження = 120 кг
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Фронт

Верх

Верх

Як опція
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Інструкція по регулюванню
«Dispensa Swing–x»

Вага + навантаження = 120 кг
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Комплект



46

Вирівнювання 
елементів

Розмітка отворів

Прикручування тримача 
до стінки

Вирівнювання елементів за допомогою 
васерваги
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Розмітка отворів

Інсталяція профілю 
верхньої направляючої

Верхній профіль

Нижній профіль
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Вирівнювання 
та закріплення 
елементу

Встановлення 
нижньої 
направляючої

Увага: добре протріть 
профіль після його 
закріплення

Увага: вставляйте направляючу під не-
великим кутом і витримуйте цей рівень 
точно для уникнення подряпин
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Перевірте фунціонування, 
витягуючи та засуваючи 
механізм

Фасад

1. Розмітьте отвори на фасаді

2. Прикріпіть до фасаду
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Підготовка до 
встановлення 
рами

Монтаж рами

1. Розмістіть раму на фасаді 2. Зафіксуйте раму на фасаді

Увага: 
поверніть фіксатор в сторону 
фасаду
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Встановлення 
рами з верхньою 
направляючою

Встановлення 
рами у нижню
направляючу

Увага: 
прослідкуйте, аби  направляючі були 
вставлені коректно
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Встановіть раму  
і зафіксуйте її

Поверніть раму у 
правильне 
положення
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Рама повинна 
рухатись по верхній 
направляючій

Вирівнювання 
рами
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Рама повинна рухатись 
по верхній направляючій

При встановленні 
верхньої направляючої 
не міняйте позицію вже 
встановлених гвинтів

Увага:
аби уникнути подряпин на по-
верхні рами, преконайтесь, що 
при висуванні вона не зафіксова-
на гвинтом
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Встановлення 
гумового стопору

Увага:
переконайтесь у правильності 
розміщення гумового стопора

Верхня направляюча має 
рухатись вперед за допо-
могою гумових стопорів
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Встановлення направ-
ляючого штифта та його 
закріплення

Увага: 
якщо необхідно, відтягніть захват 
самозакриваючого механізму

Зверніть увагу на позиції 
демпфера



57

Правильне положення 
демпфера SoftStopp 

Встановлення полиць

Увага: 
спочатку вставте передню 
частину полиці..

Увага: 
для регулювання фасаду використовуйте 
шестигранний ключ

після того встановіть задню 
частину полиці..

Після встановлення корзин перед 
регулюванням фасаду повністю 
висуньте механізм
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Встановлення фасаду: 
послабити, налаштувати, 
затягнути

Встановлення фасаду: 
послабити, налаштувати, 
затягнути

Зовнішні 
фіксуючі гвинти

Зовнішні 
фіксуючі гвинти

Внутрішні
регулювальні гвинти

Внутрішні
регулювальні гвинти
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Встановлення фасаду: 
послабити, налаштувати, 
затягнути

Використовуйте ключ 
для налаштування та  
дотримуйтесь  
інструкції

Фіксуючі гвинти

Регулювальні гвинти
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Переміщення 
демпфера

Встановлення 
демпфера
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Демонтаж

Переміщення полиць

Увага:
спочатку зніміть задню 
частину полиці
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Демонтаж верхньої 
направляючої

Демонтаж верхньої 
направляючої – зніміть 
направляючий штифт

Увага:
зніміть пластиковий затискач 
з направляючого штифта
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Демонтаж верхньої 
направляючої  – підніміть 
металеву основу 
та направляючу

Демонтаж верхньої на-
правляючої – відтягніть її
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Демонтаж фасаду

Демонтаж нижньої 
направляючої

Увага:
зніміть раму з верхньою 
направляючою

Уникайте забруднення ролків 
під час переміщення фасаду

Увага:
відтягніть дві направляючі вперед...

... відтягуйте обережно, 
аби уникнути подряпин, 
і тоді витягніть
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Демонтаж фіксатору

Демонтаж фіксатору
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Демонтаж фіксатору
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Монтажні інструкції

Верхня направляюча

Верхній демпфер

Рама Система Софт- Стоп

Полиці

Тримач 
фасаду

Нижній демпфер
Нижня направляюча

Висувний механізм 
складається з 
Верхньої направляючої
Рами
Полиць
Переднього тримача фасаду
Нижньої направляючої
Верхнього демпферу
Нижнього демпферу

Проблема Можлива помилка Можливе вирішення Порада

1. Двері 
не закриваються 
повністю

1. Рух механізму Повністю відкрийте шафу 1.1

2. Елементи нижньої направляючої є брудні Почистіть елементи нижньої направляючої 
без змащування 1.2

3. Немає з’єднання між шиною нижньої направляючої та 
рамою

Перевірте з’єднання між шиною нижньої 
направляючої та рамою 1.3

4. Нижній демпфер розміщений  неправильно Штовхніть фасад до його повного закривання 1.4

5. Можливо ви підібрали неправильний тип гвинтів 1. Закрутіть добре гвинти.
2. Використовуйте відповідні гвинти 1.5

6. Можливо направляючі розміщені  у неправильному 
положенні

Перевірте правильність положення направля-
ючих 1.6

7.  Чи правльно зібрана шафа?
(а) Можливо шафа стоїть на нерівній поверхні?  
(b) Чи встановлена п’ята точка опори для шаф > 40?

(a) Встановіть шафу  на рівній поверхні.
(b) Розмістіть п’яту точку опори в правильній 
позиції

1.7,  1.7(а), 
1.7 (b)

2. Рама висувного 
механізму створює  
шум при відкриванні 
та закриванні

1. Шина нижньої направляючої є брудною 1. Почистіть шину нижньої направляючої 2.1

2. Чи встановлена п’ята точка опори для шаф > 40 або 
більше? 2. Встановіть / відрегулюйте п’яту точку опори 2.2

3. Не працює
демпфер

1. Чи правильно вмонтований  верхній демпер? Вмонтуйте  демпфер 3.1

2. Чи верхній демпер розміщений правильно? Притисніть демпфер вперед,поки він не буде 
розміщений у правильному місці 3.2
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Рух механізму

Монтажні інструкції

1. Шафа не закривається повністю

Якщо рама висувного механізму не відкривається повністю – то це може призвести до її неко-
ректного закривання. Відкрийте висувний механізм повністю. Тоді висувний механізм авто-
матично врегулює висувну раму і шафу можна буде закрити.

Відкрийте повністю

Забруднена нижня направляюча (через пил, інші предмети, тощо)?
Якщо шини нижньої направляючої є брудні, вам необхідно їх почистити. 
Якщо бруд є сухим – витріть його сухою ганчіркою. Якщо бруд залишився 
від мастила чи якоїсь іншої жирної речовини, то вам потрібно використати 
рідину для миття скла, для того щоб знежирити усі елементи; за необхідності 
розберіть механізм повністю.
Елементи не повинні бути у мастилі!
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Перевірка з’єднання рами висувного механізму і нижньої направляючої
Перевірте чи рама коректно встановлена на нижню направляючу

1. Не використовуйте шуруповерт!
2. Регулювальні (внутрішні) та кріпильні (зовнішні) гвинти всередині рами не повинні бути зміщені відносно отворів.
3. Обидва кріпильні гвинти мають бути затягнуті міцно

Неправильно

Неправильно Правильно

НеправильноПравильно Правильно

Гвинт для фіксації Гвинт для фіксаціїРегулювальний гвинт Регулювальний гвинт

1.4  Послаблення самозакриваючого механізму
Якщо самозакриваючий механізм знаходиться  у неправильному  положенні, то висувний меха-
нізм має зайти у шафу до тих пір, поки ви не почуєте, що механізм повністю закрився. Як альтер-
нативу, самозакриваючий механізм можна вручну повернути у правильне положення.

1.5 Чи усі гвинти добре закручені? Чи правильно підібрані гвинти?

1. Не перетягуйте гвинти!
2. Гвинти, не повинні торкатись внутрішньої частини направляючої.
3. Гвинти мають бути належним чином закручені.

Монтажні інструкції
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1.6 Переконайтесь чи направляючі встановлені паралельно 
(чи правильно висвердлені отвори)?

Чи направляючі встановлені 
паралельно до стінки?

Чи направляючі шини встановлені 
паралельно до стінки?

1.7 Переконайтесь чи правильно встановлена шафа

Монтажні інструкції

Шафа повинна бути строго 
вертикально виміряна по 
рівню.

Якщо ширина шафи складає більше ніж 40 см, то 
необхідно встановити додаткову п’яту  опору.

А) Шафа повинна бути строго вертикально встановлена по рівню

Переконайтесь, що
1) Бокові стінки встановлені належним чином і під правильним кутом
2) Дно шафи має бути розміщено горизонтально 
3) Шафа має бути прикріплена до стіни

В) Якщо ширина шафи складає більше ніж 40 см, 
то необхідно встановити додаткову п’яту опори. Переконайтесь, що п’ята точка  розміщена 
правильно і добре закріплена. В іншому випадку дно шафи може прогинатися, що спричинить 
проблеми при закриванні.
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Монтажні інструкції

2. Рама механізму створює шум при відкриванні та закриванні

2.1 Шина нижньої направляючої є брудною
Якщо шини нижньої направляючої брудні, вам необхідно їх почистити. Якщо бруд є сухим – 
витріть його сухою ганчіркою. Якщо бруд залишився від мастила чи якоїсь іншої жирної 
речовини, то вам потрібно використати рідину для миття скла, для того щоб знежирити усі 
елементи направляючої. 
Усі елементи не мають бути у маслі чи змащувачі!

2.2 Якщо ширина шафи складає більше ніж 40 см, 
необхідно встановити додаткову п’яту  опору.
Якщо ширина шафи 40-60 см, то необхідно встановити додаткову п’яту опору і перевірити, 
чи ця точка опори встановлена правильно (рівно по центру). Якщо точка опори встановле-
на неправильно, то шафа може хитатись і це може спричинити шум.

3. Демпферування не працює

3.1 Перевірте правильність положення демпфера

Немає демпфера Демпфер є

3.2 Перевірте, чи верхній демпфер закріплений?

Якщо демпфера немає взагалі, ви можете замовити його окремо. 
Демпфер повинен бути закріплений всередині U-подібного профілю рами.

Вирівняйте демпфер
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Інструкції 
з монтажу
 
Dispensa VVS-x
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Двері справа

Якщо верхній несучий 
елемент встановлений 
на рівні петлі, то його 
необхідно встановити у 
нижньому положенні
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Двері зліва

Якщо верхній несучий 
елемент встановлений 
на рівні петлі, то його 
необхідно встановити у 
нижньому положенні



76



77



78

Двері справа
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Двері зліва

Початкова 
комплектація

Для монтажу 
дверей на ліву 
сторону треба 
встановити так
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Для лівостороннього монтажу
схема буде дзеркальна відображена
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Встановлення Tandem-Depot
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Якщо верхній несучий 
елемент встановлений 
на рівні петлі, то його 
необхідно встановити у 
нижньому положенні

Початкова 
комплектація

Для монтажу 
дверей на ліву 
сторону треба 
встановити так
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Початкова 
комплектація Для монтажу 

дверей на ліву 
сторону треба 
встановити так
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Монтажна інструкція до системи м’якого закривання

для Tandem та Magic Corner

для механізмів № арт.
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Поворотно-висувний механізм

Поворотно-висувний механізм

Вміст комплекту
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Поворотно-висувний механізм

Поворотно-висувний механізм

Вирівнювання 
елементів

Нижній профіль

Зафіксуйте положення

Розмітьте отвори

Прикріплення тримача до стінки Вирівнювання елементів 
за допомогою васерваги

Зафіксуйте положення

Розмітьте отвори
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Поворотно-висувний механізм

Поворотно-висувний механізм

Профіль бокової 
верхньої направляючої

Розмітка для середнього 
та нижнього кронштейна

Зафіксуйте положення

Прикрутіть направляючу

Розмітка для середнього та нижнього 
кронштейна
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Поворотно-висувний механізм

Поворотно-висувний механізм

Середній та нижній 
кронштейн

Система SoftStop

Висувна рама

Центральна направляюча

Профіль для нижньої 
направляючої

Закріпіть кронштейн

Встановлення SoftStop

Зібрана рама та центральна 
направляюча

Закріпіть направляючу
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Поворотно-висувний механізм

Поворотно-висувний механізм

Встановіть верхню частину 
висувної рами

Вставте в нижній профіль

Встановлення полиць 
на двері

Встановлення висувної полиці зверху

Встановлення висувної полиці знизу

Попередній монтаж почи-
нається з правго елемента

Позиція встановлених 
полиць
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Поворотно-висувний механізм

Поворотно-висувний механізм

Пластиковий дверний 
доводчик

Встановлення дверного 
доводчика

Укомплектування висувної 
полиці

Встановлення корзин

Демонтаж доводчика
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Поворотно-висувний механізм

Демонтаж висувної рами

Увага:
Спочатку почніть знизу..

.. а потім зніміть верх
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Монтажна інструкція 
для механізму
висувних кутових 
шаф LeMans II
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Символи

Увага

Неправильно

Правильно

Заблоковано

Розблоковано

Не використовувати шуруповерт з живленням від акумулятора

Використовувати викрутку  PZ2

Необов’язковий  елемент

Клік при фіксації

Усі розміри в мм

Дані відносно маси і навантажень є припусти-
мими  залежать від вибраних матеріалів і кон-
струкцій шафи і саме тому можуть змінюватись. 
Ми враховуємо те, що використовуються відпо-
відні кріплення. Рисунки технічних деталей  та 
вказані розміри на малюнках та кресленнях є 
припустимими. В конструкції можливі зміни.
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Розмітьте точки для кріплення
Використання монтажних шаблонів

Розмітка отворів
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двері
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Налаштування 
механізму
висувних кутових 
шаф LeMans II
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Символи

Увага

Неправильно

Правильно

Заблоковано

Розблоковано

Не використовувати шуруповерт з живленням від акумулятора

Використовувати викрутку  PZ2

Необов’язковий  елемент

Клік при фіксації

Усі розміри в мм

Дані відносно маси і навантажень є припусти-
мими  залежать від вибраних матеріалів і кон-
струкцій шафи і саме тому можуть змінюватись. 
Ми враховуємо те, що використовуються відпо-
відні кріплення. Рисунки технічних деталей  та 
вказані розміри на малюнках та кресленнях є 
припустимими. В конструкції можливі зміни.
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Монтажні інструкції
Magic Corner

На малюнку зображене відкривання вліво,
для правостороннього монтажу
схема буде дзеркальна відображена
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Монтажний 
шаблон

Монтажний 
шаблон

Зображене 
відкривання 
вправо

Зображене 
відкривання 
вліво
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На малюнку зображене відкривання вліво,  для правостороннього монтажу
схема буде дзеркальна відображена
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Демонтаж фасаду
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120
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Демонтаж 
самозакриваючого 
механізму

Демонтаж 
самозакриваючого 
механізму



124



125



126



127

Монтажна інструкція 
до кутових секцій 
Revo 900
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глибина

глибина
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Перекриття дверей Перекриття дверей

використовуйте 
єврогвинти використовуйте 

єврогвинти

Монтаж правої ручки
лише з лівої сторони
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Комплект поставки
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Вимірювання розмірів 
шафи

Встановлення верхньої 
рами
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Встановлення обертового 
диску

Встановлення верхнього 
каркасу

Натисніть на важіль, 
аби вмонтувати 
передній тримач
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Встановлення кріплення 
для тримача фасаду

Зборка поворотної 
фурнітури

Монтаж верхнього тримача 
через кліп-он

Встановіть верхній тримач фасаду

Послабте фіксатор за 
допомогою викрутки

Розширте кріплення

Вставте фурнітуру в шафу

Поверніть передній тримач для 
того, щоб вставити кріплення в 
диск
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Збірка фасаду

Збірка фасаду 
і встановлення 
нижньої полиці

Кріплення
на фасад

Вставте полицю 
та затискач
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Монтаж тримачів 
для полиць

Монтаж верхньої полиці

Кріплення верхньої полиці

Регулювання фасаду

Закріпіть тримач 
верхньої полиці
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Регулювання фасадів

Регулювання фасадів

Гніздо
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Монтажні інструкції
до висувного комплекту 900
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Налаштування
висувного комплекту 900
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Натиснути +
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Монтажна інструкція
до висувного комплекту 
Comfort
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На малюнку показано праву сторону,
ліва сторона – дзеркальне відображення правого
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або
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Регулювання
висувного комплекту 
Comfort
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На малюнку зображено 
правосторонній монтаж, 
для лівостороннього монтажу
схема буде дзеркальна 
відображена



154



155



156

Комплект

Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см
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Комплект

Встановлення

Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см
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Встановлення

Розмітка фасаду

Прикріплення тримачів
фасаду

Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см
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Встановленя фасаду

Встановлення та фіксація 
фасаду

Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см
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Вирівнювання фасаду

Вирівнювання фасаду

1. Послабити монтажні гвинти
3. Затягнути монтажні гвинти

Центральний монтажний гвинт

2. Налаштувати
4. Перевірити

Бічні регулювальні гвинти

Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см
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1. Послабити
2. + 3. Закрутити або відкрутити

1. Послабити
2. + 3. Посунути вліво або вправо

Монтаж зліва:
Якщо закручувати гвинти одночасно, 
фасад рухатиметься вправо.
Якщо відкручувати гвинти одночасно,
фасад рухатиметься вліво.

Монтаж справа:
Якщо закручувати гвинти одночасно, 
фасад рухатиметься вліво.
Якщо відкручувати гвинти одночасно,
фасад рухатиметься вправо.

Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см

Регулювальні гвинти

Регулювальні гвинти
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Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см

Демонтаж

Демонтаж полиць
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Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см

Демонтаж фасаду знизу

Демонтаж фасаду зверху

Фасад також можна демонтувати
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Висувний комплект Comfort 30 см

Висувний комплект Comfort 30 см

Підніміть фасад

П отягніть на себе
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Висувний комплект Comfort 30 см

Демпфер SoftStopp

Демпфер не знімається
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Монтажні інструкції 
до фронтального комплекту 
висувних полиць 
(одна полиця висувна, 
друга – фронтальна)

внутрішня глибина шафи
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Механізм налаштований 
для плити товщиною 16 мм

Якщо необхідно вмонтувати механізм 
в шафу з шириною бокових стін 
19 мм, то потрібно послабити гвинт, 
покрутити пластиковий замикач на 
3 мм вліво і зафіксувати гвинт
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Ширина шафи

Перед тим, як регулювати двері, послабте 
гвинт, а після регулювання - затягніть його
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Монтажна інструкція 
для внутрішніх полиць, 
якщо фасад кріпиться на петлі

На малюнку показано схему, 
коли петлі на фасаді 
кріпляться справа. Якщо 
петлі кріпляться зліва, то і 
шина кріпиться зліва

внутрішня глибина шафи

Шина
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Механізм налаштований 
для плити товщиною 19 мм

Якщо необхідно вмонтувати механізм 
в шафу з шириною бокових стін 
16 мм, то потрібно послабити гвинт, 
покрутити пластиковий замикач на 
3 мм вліво і зафіксувати гвинт

Прикрутіть обмежувач направляючої
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Монтажна інструкція 
для висувного механізму Portero

Варіанти

Лівий

Правий
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Лівосторонній монтаж
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Монтажна інструкція 
для висувнго механізму Portero

Варіанти

Варіанти

Лівий

Лівий

Правий

Правий
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Лівосторонній монтаж
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Варіанти
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Лівосторонній монтаж
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Монтажна інструкція 
для висувного механізму Portero

Варіанти

Лівий

Правий
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Лівосторонній монтаж
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Лівосторонній монтаж
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Монтажна інструкція 
до фурнітури 
для висувного 
cтолу Top Flex
Art.-Nr. 005123...

Шурупи d 3,5 x 16 (a)

Шурупи d 3,5 x 16 (a)

Шурупи для дерева 
d 4 x 16 (b)
або єврошурупи
d 6,3 x 16

Шурупи для дерева 
d 4 x 16 (b)
або єврошурупи
d 6,3 x 16

Шаблон для свердління для встановлення направляючої

Мін. ширина каркасу 500 мм

в комплект 
не входить
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Визначення центру стола
Внутрішня ширина – 80 мм

Внутрішня ширина – 208 мм

Внутрішня ширина – 148 мм

Внутрішня ширина – 42 мм
Внутрішня ширина – 16 мм

в комплект 
не входить

Шурупи d 3,5 x 16 (d)

Шурупи d 3,5 x 12 (с) або
єврошурупи d 6,3 x 13

Шурупи d 3,5 x 12 (с) або
єврошурупи d 6,3 x 13

Будьте уважні при розмітці

Монтаж передньої плити

Монтаж задньої плити

Шурупи d 3,5 x 16 (d)
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Підготовка  до монтажу фасаду

Висота має бути 115-123 мм, 
решту слід обрізати після 
розмітки

Переконйтесь у віль-
ному русі фронтальної 
частини

Шурупи d 3,5 x 16 (e)

m
in

 1
24

Внутрішня ширина – 104
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Поставте задню панель

Поставте передню панель
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Інструкції по налаштуванню

У разі проблеми із закриванням 
вставте штифт


