GALERII

ATENTIE! Cititi cu atentie toate instructiunile.
Erorile in respectarea indicatiilor prezentate mai jos pot duce la vatamari
usoare si scoaterea produsului din garantie.
PASTRATI BINE ACESTE INSTRUCTIUNI
© 01.01.2011 / 1300 - 2 - SK / s.b. Toate drepturile rezervate.
Publicarea acestui ghid al utilizatorului nu implica vreo garantie. Imbunatatirile,
precum si modificarile la acest ghid al utizatorului impuse de erorile tipografice,
de inexactitatile privind informatiile curente se pot efectua in orice moment si
fara notificare. Aceste modificari vor fi totusi incorporate in noile editii ale acestui
ghid al utilizatorului.

GHIDUL UTILIZATORULUI
Felicitari pentru alegerea facuta in achizitionarea galeriei. Produsul
a fost realizat conform specificatiilor mentionate in contractul-comanda.
Inainte de inlaturarea ambalajului, rugam citirea cu atentie a acestor
instructiuni. In timpul folosirii sculelor necesare montajului aveti grija la
protectia ochilor. Cu o instalare corespunzatoare si o intretinere periodica,
produsul va va scuti pentru o perioada de cativa ani de reparatii sau alte
interventii nedorite.
La despachetarea produsului aveti grija sa scoateti din ambalaj toate
piesele corespunzatoare kit-ului de asamblare.

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro
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MONTAJ

Cu ajutorul nivelei cu bula marcati pozitia elementelor de
fixare la distante egale de fiecare parte a ferestrei.
Verificati ca pozitia galeriei sa nu incomodeze deschiderea
ferestrei.
Asezati suporturile în pozitii si fixati-le cu diblu si surub.
Atentie! Se folosesc dubluri si suruburi potrivite tipului de
perete sau tavan in care se face montajul.
Asezati teava centrata fata de fereastra.

La galeriile cu lungime mai mare de 240cm
se recomanda montarea unei console
suplimentare la mijlocul tevii.

SFATURI UTILE
Lasati un inel intre suportul de prindere si capatul tevii pentru
a fixa perdeaua / draperie la marginea galeriei. Astfel cand
actionati perdeaua aceasta nu se va deplasa toata spre
mijlocul galeriei.
Pentru ca rejansa sa fie dreapta si buclele perdelei sa fie
uniforme trebuie pus cate 1 inel la fiecare 10cm pe toata
lungimea galeriei.

MONTAJ GALERIE SIMPLA

MONTAJ GALERIE DUBLA

