	
  

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU
ROZKŁADANEGO "BLOX"
Dziękujemy za zakup stołu w firmie MILONI.
Poniżej znajdą Państwo opis w jaki sposób należy prawidłowo zmontować zakupiony mebel.
Przed przystąpieniem do montażu proszę zapoznać się z zapisami zawartymi w niniejszej instrukcji
oraz w "Karcie Gwarancyjnej".
Opis wykonywanych czynności
1

Wyjąć mebel z opakowania. Z uwagi na możliwość uszkodzenia mebla do
otwierania kartonu nie używać ostrych przedmiotów.

2

Blat stołu, umieścić na czystym podłożu, stroną wierzchnią do dołu.

3

Wybrać nogę stałej części stołu (bez bolców pozycjonujących blat)

4

W 2 środkowe otwory gwintowane wkręcić szpilki długości 95mm. Szpilki należy
wkręcić do końca, a następnie wykręcić o 1 obrót.

5

W otwory w blacie, średnicy 8mm, wsadzić drewniane kołki / lamele
pozycjonujące.

6

Nogę z wkręconymi szpilkami przystawić do stałej części stołu, a następnie
wsunąć szpilki w blat. Po pojawieniu się końcówek szpilek w otworach w blacie
nałożyć na nie podkładki półkoliste, a następnie nakręcić nakrętki M8.

7

W otwory w belce poprzecznej stołu włożyć śruby M8.

8

Następnie dokręcić śruby kluczem imbusowym nr 5, a nakrętki szpilek kluczem
płaskim nr 13. Dokręcanie śrub i nakrętek prowadzić do momentu wyczucia
wyraźnego oporu.

9

Po zamocowaniu nogi stałej wybrać nogę ruchomą stołu (posiada bolec
pozycjonujący nogę z blatem) i przyłożyć ją do ruchomej części oskrzyni stołu, tak
by pin pozycjonujący nogę wszedł w gniazda w blacie stołu. Przed montażem nogi
należy zwolnić hamulce prowadnic (czarne dźwignie zamontowane na końcach
prowadnic) przestawiając je w pozycję poziomą.

10

W otwory kątowników w belce ruchomej włożyć 6 śrub imbusowych wraz z
podkładkami, a następnie przykręcić je do momentu wyczucia wyraźnego oporu.
UWAGA. Pierwszą należy zawsze dokręcić śrubę najbliżej prowadnicy stołu.

11

Dokręcić 6 śrub imbusowych nogi ruchomej zwracając uwagę na to by noga
ustawiona była dokładnie w linii blatu. Po dokręceniu śrub zablokować prowadnice
ustawiając dźwignię hamulca w pozycji pionowej.

12

Po dokręceniu obu nóg ustawić stół w pozycji roboczej, zwolnić dźwignię hamulca
oraz odsunąć nogę ruchomą w celu zainstalowania wkładki lub schowania jej w
szufladzie pod stołem.
UWAGA: Ze względu na wagę stołu rozkładanego BLOX ustawianie stołu do
pozycji roboczej należy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
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