Паспорт на вішалку
Модельний ряд вішалок виробництва Aluint
серія Rail

RL.201

RL.202

RL.203

Розшифровка артикулу виробу: RL.[NNN]
модель

Специфікація на виріб
Назва
Основа вішалки
Полиця
Гачки великі подвійні
Гачки маленькі подвійні
Гачки маленькі одинарні
Гвинт мебельний
Дюбель універсальний з шурупом

RL.201

RL.202

RL.203

1 односекційна
1 односекційна
5
4
2
2

1 двосекційна
1 двосекційна
5
3
4
3
3

1 трисекційна
1 трисекційна
5
6
4
4
4

Короткий опис виробу
Вішалки для одягу (надалі – вішалки) призначені для обладнання приміщень з метою оптимізації
розміщення та зберігання одягу. Каркас вішалок являє собою збірно-розбірну конструкцію, для збирання
якої достатньо шестигранного ключа. Вішалки компактна, легкі та зручні в експлуатації. Вішалки мають
універсальне кріплення для бетонної та цегляної стіни, для інших типів стін кріплення потрібно підбирати
індивідуально.
Міцність, довговічність та естетичність вішалок виробництва Aluint забезпечується використанням
алюмінієвих профілів, з яких збирається каркас. Алюмінієві профілі для вішалок виготовлені зі сплаву
АД31 згідно ГОСТ 4784-97.
Гарантійний строк експлуатації вішалки – 24 місяці з дня продажу.
Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів модельного ряду вішалок
без попередження споживачів.
Перед утилізацією вішалки розбираються, деталі сортуються за типом матеріалів. Алюмінієві профілі
підлягають вторинній переробці.

Загальна інструкція з догляду і правила експлуатації
Для підтримки належного вигляду і довговічності меблів рекомендується дотримуватись наступних
загальних правил
1. Меблі повинні експлуатуватись згідної функціонального призначення.
2. Слід оберігати поверхні меблів і її конструктивних елементів від механічних пошкоджень, які
можуть бути викликані дією твердих предметів , абразивних порошків, а також надмірними фізичних
навантажень.
3. Для чистки меблів рекомендується використовувати м’яку тканину або замшу, змоченою і
викрученою. Завжди потрібно ретельно висушувати (протирати сухою тканиною) вологі ділянки після
завершення чистки. Не слід використовувати засоби, які мають абразивні властивості, а також губки з
покриттям із металевого волокно-подібного або стружкового матеріалу при чистці.
4. У процесі експлуатації меблів можливе ослаблення кріпильної фурнітури, тому необхідно
здійснювати «затяжку» усіх виробів металофурнітури, які забезпечують кріпленні і регулювання вузлів.
Загальні технічні вказівки зі збирання
Для зручності транспортування і запобіганню пошкоджень, вішалка постачається у частково
розібраному вигляді в індивідуальній упаковці. Споживач може зібрати вішалку самостійно або
скористатися послугами кваліфікованих складальників. Не слід приступати до складання, не
ознайомившись з інструкцією.
Перевірити комплектність кожної упаковки згідно відомості комплектування. При виявленні дефектів
або некомплектності виробу, до монтажу не приступати. Звернутися до продавця.
Для уникнення перекосів і пошкоджень, а також забруднення меблів, складання виконувати на рівній
поверхні, покритій тканиною або папером. Необхідно бути обережним, щоб не пошкодити поверхню
деталей.

Монтажна інструкція для вішалки
Необхідний інструмент
Свердлильний інструмент
Викрутка
Рівень
Кріпильні вироби для монтажу вішалки обираються на розсуд покупця, в залежності від типу поверхні, на яку
здійснюватиметься монтаж (у даному прикладі показано монтаж вішалки на дюбеля у бетонні та цегляні
стіни);

RL.201

До основи з допомогою
мебельних гвинтів, що йдуть
у комплекті, приєднати
полицю.

RL.202

RL.203

RL.201
До
основи
вішалки
приєднати гачки.
Гачки встановлюються у
спеціальні пази на планці.
Великі гачки для зручності
використання
мають
демпферні втулки.

RL.202

RL.201
RL.202
RL.203

RL.203

Для кріплення вішалки RL.201 необхідно
з
допомогою
свердлильного
інструменту і свердла відповідного
діаметру проробити два отвори, з
міжцентровою відстанню 600 мм.
Для вішалки RL.202 – три отвори з
відстанями 600 і 300 мм.
Для вішалки RL.203 – чотири отвори з
відстанями 300-600-300 мм.
Важливо забезпечити горизонтальність
встановлення вішалки, для чого можна
скористатись
рівнем.
В
отвори
встановити дюбелі. У дюбелі закрутити
шурупи М5. Вішалку одягнути на
шурупи.

