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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 bocznej.
                           Zalecenia odnośnie eksploatacji szafy archiwalnej
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. Dopuszczalne jest wykonywanie operacji montażowych w zakresie pkt. 8, 9 i 10 w poziomym położeniu szafy.
4. Po zamontowaniu progu należy założyć plastikową osłonę.  
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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.

W przypadku modeli AM 1891 EL i AM 1891 ET
wygląd prawych drzwiczek różni się od
przedstawionego na rysunku.
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Kolejność czynności montażu drzwiczek:
1. Wstawić osie w otwory podstawy i pokrywy
szafy do oporu (Rys. 7 i 8):

- do dolnego otworu – zwykłe plastikowe,
- do górnego otworu – plastikowe z trzpieniem
sprężynowym.

2. Umieścić drzwiczki na osi dolnej.
3. Podstawić górny róg drzwiczek pod trzpień
osi górnej, wcisnąć trzpień osi i wstawić drzwiczki.
Oś powinna wskoczyć w otwór drzwiczek.
   

Uwaga: Przed założeniem drzwiczek należy sprawdzić
czy oś wchodzi swobodnie do otworów. Jeżeli nie,
to konieczne jest ich oczyszczenie z nadmiaru farby.
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Obudowa
progu

Pokrywa
progu

Podstawa

Przy wstawianiu podstawy jej
przednie zagięcie powinno wejść
w zaczepy umieszczone
na obudowie progu.
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Wkręt kątownika
pokrywy

Otwór w ściance
bocznej

Pokrywa
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