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                Wyjaśnienia do instrukcji
1. Kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych
określona jest kolejnymi numerami w dolnym lewym rogu
schematu operacji montażowej.
2. Montowane elementy konstrukcji oznaczone są na rysunkach
szarym kolorem.
3. Rodzaje i ilości elementów złącznych i innych, niezbędnych
do wykonania głównych czynności montażowych, podane są
w lewym górnym rogu schematu.
4. Skobę należy założyć w taki sposób, aby podcięcie
(w kształcie litery „V”) znajdowało się po przeciwnej stronie ścianki.
      Zalecenia odnośnie eksploatacji

szafy na dokumenty
1. Szafę powinno się ustawiać na równej poziomej powierzchni.
2. Umieszczanie dokumentów itp. w szafie należy zacząć od jej
dolnej części.
3. Zaleca się możliwie równomierne obciążanie półek na ich długości.
4. W przypadku zastosowania szafy AM-0891, M-08 jako nadstawki na
szafę AM 1891 (2091), M-18 konieczne jest naklejenie 4-ch
amortyzatorów celem uniknięcia ślizgania się powierzchni malowanych
po podłodze.

Uwagi:
1. Otwory pod tulejki w pokrywie i progu należy w razie konieczności
(trudności z osadzeniem tulei w otworze) oczyścić z nadmiaru farby.
2. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione
w niniejszej Instrukcji. 
3. Regulacji luzów między drzwiczkami i progami szafy 1845-4 należy
dokonywać przemieszczając korpus progu przy niedokręconych
wkrętach mocujących. Po wyregulowaniu luzów wszystkie wkręty
należy dokręcić (Rys. 10).
4. Punkt 10 dotyczy wyłącznie szaf 1845-4.
5. Po zamontowaniu progu należy założyć plastikową osłonę.

Instrukcja montażu szaf na dokumenty
serii AM-1845 i 1845/4
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WkrętŚcianka boczna prawa

Ścianka boczna lewa
x 8 Ścianka tylna

Zamontować amortyzatory dla zapewnienia
szczelnego zamykania drzwiczek. Ilość montowanych
amortyzatorów (2 lub 4 szt.) zależy od faktycznego
domknięcia drzwiczek. Jeżeli po zamontowaniu
drzwiczki zamykają się szczelnie (bez zbędnych
luzów), to dopuszczalne jest odstąpienie od
zastosowania amortyzatorów.

1. Korpus zamka ryglowego
2. Drzwiczki
3. Nakrętka zabezpieczająca zamka 
4. Para ryglowa
5. Podkładka blokująca
6. Nakrętka blokująca rygla
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Schemat montażu zamka w drzwiach szafy
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Schemat montażu tulei prowadzących
rygli na drzwi

Drzwiczki

Kątownik
pod tuleję

Tuleja prowadząca
drzwiowa

(grubościenna)

Włożyć tuleje prowadzące do otworów kątowników drzwiowych
do oporu.
Uwaga: W zestawie znajdują się dwa rodzaje tulei prowadzących:
1 – tuleja prowadząca korpusowa (cienkościenna)
2 – tuleja prowadząca drzwiowa (grubościenna)
Należy upewnić się czy wszystkie tuleje zostały zamontowane
we właściwych miejscach. Błędne zamontowanie tulei skutkuje
nieprawidłowym działaniem mechanizmu zamykającego.

Tuleja prowadząca
korpusowa
(cienkościenna)
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Rozdzielacz 
АМ 1845/4

Dół – mniejsza
odległość

Góra – większa
odległość
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Uwaga: Korpusy i pokrywy rozdzielaczy montować
zgodnie z rysunkiem, tj. w taki sposób, aby spoiny
górne znajdowały się w większej odległości od siebie
niż spoiny dolne.

Pokrywa rozdzielacza

Korpus rozdzielacza

Tuleja prowadząca korpusowa
(cienkościenna)

3-4mm

Pokrywa

Otwór
w ściance
bocznej

Wkręt
kątownika
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sprężynowym
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pod oś

Otwór
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Pokrywa

Spoiny klejowe
na pokrywie rozdzielacza


