
Ogólna instrukcja montażu kabiny
Zawartość opakowania :

1. podłoga kabiny
2. dach kabiny z zamontowanym oświetleniem i sufitem podwieszanym
3. komplet ścian :

a/ ściany boczne
b/ narożniki (wykonanie w wersji laminat)
c/ futryny (mogą być luzem lub zamontowane na właściwych ścianach)

4. wspornik progu kabiny
5. nadproże z elementem wypełniającym
6. fartuch z systemem mocowania
7. kompletne cokoły z systemem mocowań
8. kompletne listwy odbojowe z systemem mocowań (opcjonalnie)
9. barierka (opcjonalnie)
10. poręcz 
11. lustro oraz klej do luster
12. komplet śrub montażowych
13. zapinki do łączenia ściany tylnej 
14. wykładzina podłogowa oraz klej kontaktowy

Kolejność montażu :

Ustawić wstępnie i wypoziomować podłogę w ramie kabinowej z zamontowanym wspornikiem progu.
Podwiesić dach z sufitem pod ramą kabinową, powyżej planowanych górnych krawędzi ścian kabiny (można podwiesić 
na górnych mocowaniach dachu kabiny, maksymalnie przesuwając do góry na fasolkach) .

Zmontować kompletne ściany, w przypadku kabin długich (ściana dostarczana jest w 2 segmentach) zmontować ścianę w całość 
na podłodze kabiny w szybie.

Poręcz oraz opcjonalne listwy odbojowe przykręcić do właściwej ściany przed jej ustawieniem na wspornikach podłogi.

Kolejno zestawiać ściany na wsporniki podłogi łącząc sąsiadujące ściany śrubami (najwyższy i najniższy otwór) kontrolując ustawienie ścian 
za  pomocą  poziomicy.  O ile  przestrzeń  w szybie  pozwala  należy skręcić  ściany sąsiadujące  na  największą możliwą ilość  śrub  (5),  w 
przeciwnym przypadku należy na powstały z zestawienia ścian grzbiet nabić zapinkę łączącą i przesunąć ją do centralnego położenia (po 
ostatecznym skręceniu dostępnych śrub).
Najwyższe śruby pozostawiamy dokręcone wstępnie (z luzem).

Po ustawieniu i ostatecznym montażu ścian opuścić dach aż do oparcia wspornikami o krawędzie ścian a następnie zamontować i 
ustawić nadproże.
Wkręcić  śruby  mocujące  ściany  kabiny  do  konstrukcji  z  podszybia  i  nadszybia  oraz  dokręcić  śruby  połączenia  ścian  uprzednio  nie 
dokręcone. Podczas wkręcania śrub łączących ściany z dachem zamontować słupki barierki ochronnej (opcjonalnie). Zamocować napęd 
drzwi na dachu i wyregulować wstępnie jego położenie. Instalacje elektryczne oraz dodatkowe elementy wyposażenia można prowadzić / 
mocować w korytkach instalacyjnych dachu kabiny.
Do wspornika progu przykręcić fartuch a następnie z podszybia zamontować i wyregulować teleskopowe podpory fartucha.

Po zakończeniu czynności  montażowych podłączyć  instalację  dachu do instalacji  elektrycznej  dźwigu oraz zamontować panel  (kasetę) 
dyspozycji.

Po zakończeniu czynności montażowych usunąć ostrożnie folię ochronną ze ścian i sufitu.

Nakleić lustro za pomocą kleju dołączonego w następujący sposób : przygotować dystanse o długości ok 50 mm (długość należy dobrać tak, 
aby  lustro  zostało  zamontowane  w połowie  wysokośći   i  ustawić  na  poręczy,  wyznaczoną  powierzchnię  ściany  (o  wymiarach  lustra) 
odtłuścić  np.  acetonem,  nakładać  klej  pasami pionowymi  lekko  zygzakując.  Przyłożyć  lustro  do  ściany równomiernie  dociskając  oraz 
rozprowadzając klej poprzez minimalne ruchy na boki.
Ustawić lustro poprawnie względem boków kabiny i dosunąć (oprzeć) do przygotowanych dystansów.
Nakleić wykładzinę :  odtłuścić podłogę, rozwinąć dociętą wykładzinę w kabinie. Odwinąć połowę wykładziny nie dopuszczając do jej 
przesunięcia  i  pokryć równomiernie  podłogę oraz wykładzinę warstwą kleju :  na detalach w przeciwnych kierunkach (np.  wykładzina 
wzdłuż a podłoga w poprzek).
Odczekać ok 5 min na odparowanie rozpuszczalnika z kleju i odwinąć wykładzinę dociskając do podłogi. Podobnie postąpić z drugą częścią  
wykładziny / podłogi.

Zamontować i wyregulować z podszybia / kabiny cokoły.

Otwieranie sufitu podwieszanego na zamkach (bez widocznych śrub) 
Ustawienie zamków : w kabinach z sufitem pojedynczym zamki są zawsze po stronie panela / kasety dyspozycji.
W kabinach z sufitem dwudzielnym zamki mogą być zlokalizowane : sufit po stronie lustra – w osiowej części kabiny, sufit przy panelu / 
kasecie dyspozycji – po stronie PD / KD lub nad drzwiami.
Otwieranie sufitów dwudzielnych zawsze zaczynamy od sufitu  przy lustrze (uwalnia  dostęp do zamka sufitu  przedniego i  pozwala na  
swobodne jego otwarcie).
Aby otworzyć /  zamknąć zamek sufitu  dołączonym kluczem należy wsunąć go w szczelinę pomiędzy ścianą a sufitem podwieszanym 
sworzniem do siebie. Odszukać otwór w rolce rygla, unieść ją do góry i podtrzymująć sufit przesunąć ją w stronę zawias a następnie opuścić.  
Po otwarciu obu rygli możliwe jest opuszczenie sufitu na zawiasie.
Aby zamnkąć sufit należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.
W przypadku braku klucza można użyć „wytrycha” wykonanego z twardego pręta fi  2 mm zagiętego na końcu pod kątem 90 st  (jak  
pogrzebacz) na długości ok 8 mm.


