ZÁRUČNÍ LIST
1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského

zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči
osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

NÁVOD K OBSLUZE
DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice
Tel. reklamačního odd.

Fax

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

266 190 100

Vodafone

608 227 255

http://www.uni-max.cz
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Dílenská skříň 5 PLUS
Typ:
HFZCA III
Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:

HFZCAIII
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS
Uzamykatelná dílenská skříň na nářadí a materiál se třemi výškově volitelnými policemi a stavitelnýma
nohama. Rozměry 910 × 455 × 1 850 mm.

TECHNICKÁ DATA
Maximální nosnost skřínky ........................................................................................................... 60 kg
Maximální nosnost každé police ................................................................................................... 15 kg
Rozměry (d × š × v) ........................................................................................... 910 × 455 × 1 850 mm
Hmotnost brutto ............................................................................................................................ 57 kg
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Symboly používané v těchto instrukcích
Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.
Varování!
Nebezpečí poškození
Poznámka:
Dodatečná informace
! Obecné
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
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LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Zařízení nepřetěžujte. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
• Přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené.
! Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
! Skříňka na nářadí
• Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních osob je velmi důležitá.
• Uvedli jsme v tomto návodu a na vašem zařízení mnoho důležitých bezpečnostních informací. Vždy si
přečtěte a řádně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
• Nebudete-li tyto pokyny dodržovat, může dojít k vašemu smrtelnému nebo vážnému zranění.
• Všechny bezpečnostní pokyny vás informují o tom, jaká vám hrozí potenciální nebezpečí, jak omezit
riziko způsobení zranění a informují vás také o tom, co se může stát, pokud tyto pokyny nebudete dodržovat.
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MONTÁŽ
Nákres dílu

ÚDRŽBA
• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
• Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
• Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
Šrouby, matice a podložky jsou z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu
zákona.

Pokyny pro montáž
Požadavky týkající se použití skříňky
• Skříňka je určena pro použití v garážích.
• Maximální nosnost každé police je 15 kg.
• Maximální nosnost skříňky je 60 kg.
Vybalení dílů skříňky
1. Vyjměte díly z balení a zkontrolujte, zda žádné nechybí. Balení obsahuje klíč, díly a montážní
prvky.
2. Zajistěte řádnou likvidaci a recyklaci obalových materiálů.
Montáž skříňky
F1- Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem (24)
F2- Přírubová matice (24)
Před zahájením montáže si připravte požadované nářadí.
• Klíč 13 mm
• Klíč 9 mm
• Klíč na šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem 5 mm
• Šroubovák
• Kleště
• Vodováha
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3.

4.

Určete, kde chcete umístit další dvě police (P5). Srovnejte otvory v koncových hranách police
s příslušnými otvory v bočních panelech skříňky.

Dodávané nářadí:
• Klíč

Ujistěte se, zda je otvor nacházející se uprostřed dlouhé hrany police otočen směrem k přední
části skříňky.
Pomocí dvou šroubů a dvou matic připevněte na každé straně police (P5) k bočním panelům (P1).
Zcela utáhněte všechny matice.

Nebezpečná vysoká hmotnost
Pro přesun, montáž a instalaci této uzamykatelné skříňky je vyžadována přítomnost dvou nebo
více osob.
Nedodržení tohoto pokynu může vést k pádu nebo k zranění osob.

Montáž dvířek
F3b

1.
2.

Šroub (16)

Sestava dveří se zámkem (P7) by měla být namontována na pravé straně skříňky.
Srovnejte otvory v pravé části dvířek s otvory na pravé části skříňky.
Pomocí osmi šroubů, začněte od horního otvoru, připevněte dvířka (P7) k bočnímu panelu skříňky.
Utáhněte šrouby pouze rukou.

•
•
•

Pro provedení montáže je vyžadována přítomnost dvou osob.
Jakmile provedete montáž skříňky, ujistěte se, zda se hrany s otvory nachází nahoře.
Provádíte-li montáž skříňky na podlahu, našroubujte do předních rohů osm šroubů, dva do každého
rohu a potom postavte skříňku do vzpřímené polohy.

1.

Položte boční panel (P1) na rovný a pevný povrch tak, aby byla hrana s otvory otočena směrem
nahoru, jako na uvedeném obrázku.
Zasuňte horní panel skříňky (P2) mezi hrany bočního panelu (P1).

2.
3.

4.
5.

6.
7.

A3.
4.

Ujistěte se, zda jsou hrany s otvory otočeny směrem nahoru.
Srovnejte příslušné otvory a připevněte horní panel (P2) k bočnímu panelu (P1) pomocí šesti
dodaných šroubů (F1) a šesti přírubových matic (F2), jako na uvedeném obrázku. Neprovádějte
úplné dotažení.
Postavte další boční panel (P1) tak, aby se horní část skříňky (P2) nacházela mezi hranami bočního panelu (P1).
Srovnejte příslušné otvory a připevněte horní panel (P2) k bočnímu panelu (P1) pomocí šesti
dodaných šroubů (F1) a šesti přírubových matic (F2), jako na uvedeném obrázku. Neprovádějte
úplné dotažení.
Zasuňte spodní část skříňky (P3) mezi hrany bočních panelů (P1).
Ujistěte se, zda jsou hrany s otvory otočeny směrem nahoru.
Srovnejte příslušné otvory a na každé straně připevněte spodní část (P3) k bočním panelům (P1)
pomocí šesti dodaných šroubů (F1) a šesti přírubových matic (F2), jako na uvedeném obrázku.
Neprovádějte úplné dotažení.

Šrouby s hlavou Phillips

Při montáži levé části dvířek (P6) zopakujte kroky 1 a 2.
Srovnejte dvířka a řádně utáhněte všechny šrouby.

Kompletní sestavení
1. Ujistěte se, zda se v každém otvoru rámu skříňky nachází šroub.
2. Přemístěte skříňku na požadované místo.
3. Postavte na vnitřní polici vodováhu a je-li to nutné, proveďte vyrovnání skříňky nastavením výšky
vyrovnávacích noh. Otáčením doleva se bude noha zvyšovat a otáčením doprava se bude noha
snižovat.
4. Nejsou-li dvířka skříňky srovnána, povolte všechny šrouby upevňující závěs dvířek ke skříňce.
5. Nastavte požadovanou výšku dvířek a zcela utáhněte povolené šrouby.
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Připevnění zadních panelů
AF3b

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahajte montáž zadních panelů od horní části skříňky a postupně pokračujte směrem k spodní části
skříňky. Každý zadní panel bude překrývat panel nacházející se pod ním.
Neutahujte zcela montážní šrouby, dokud nebudou všechny panely na svých místech.
Srovnejte zadní panel s otvory v horním panelu skříňky. Připevněte zadní panel k horní části skříňky a k bočním panelům pomocí sedmi šroubů (F3b).
Nasuňte horní část zadního panelu pod spodní část zadního panelu. Připevněte zadní panel
k bočním panelům skříňky pomocí čtyř šroubů.
Opakujte krok 2 i u zbývajících zadních panelů, a ž do posledního zadního panelu.
Pomocí dvou šroubů připevněte každý zadní panel k panelu, který je pod ním.
Pomocí tří šroubů připevněte zadní panel k spodní části skříňky (P3).
Zcela utáhněte všechny šrouby zadních panelů a zahajte dotahování na bocích a potom pokračujte
nahoře, uprostřed a dole.
Pomocí klíče na šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem zcela utáhněte všechny 24 šrouby a 24
matice skříňky.

Montáž polic
F3bF4

2.

Montáž vyrovnávacích noh
1. Položte skříňku na bok.
2. Našroubujte vyrovnávací nohu (P4) do každého ze čtyř závitových otvorů, které se nachází
v rozích skříňky, jako na uvedeném obrázku.
3. Postavte skříňku do vzpřímené polohy.
4. Nejsou-li ještě zašroubovány, našroubujte dva šrouby do každého předního rohu rámu skříňky.
Zcela utáhněte všechny šrouby a matice skříňky.

Šroub (8)
Malá přírubová matice (8)

Namontujte prostřední polici (P5) pomocí páru otvorů nacházejících se uprostřed bočních
panelů skříňky tak, aby mohla být zavírána a zamykána dvířka skříňky. Další dvě police mohou
být namontovány podle vašich požadavků.
1.
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Vyrovnávací nohy

Šroub (34)

Nastavte polici (P5) tak, aby byly otvory v koncových hranách police srovnány s párem otvorů
uprostřed bočních panelů skříňky.
Ujistěte se, zda je otvor nacházející se uprostřed dlouhé hrany otočen směrem ven.
Pomocí dvou šroubů a dvou matic připevněte polici (P5) na každé straně k bočním panelům (P1).

A-

Střední pár otvorů v bočním panelu skříňky
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