
1.
Állítsa össze az alapként funkcionáló rudakat (1) (4R) az F1-es csavarokkal. Utána helyezze a 

ajtó alap rudat(5) a 3L és 3R tetejére. Rögzítse az F1-es csavarokkal az alapnak szolgáló 

rudakat az alábbi kép szerint. Bizonyosodjon meg róla, hogy az alap minden sarka derékszög.



2.
Álllítsa fel a fal paneleket (P1,P2,P3,P4) az alap rúdra (1), 3L, 
3R, 4L és 4R  ahogy a képen llátható.  Sorban kezdje el 
felrakni az alapra az elemeket és rözítse az F1 csavarokkal 
kívülről

3.
Helyezze a G2 jelölésű elemeket a felső sínekbe(8). Állítsa össze az ajtó rudat a két 
elülső panel közé(P1). HElyezze a síneket a panelek felső részére belülről. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a lyukak egy szintben vannak az oldalsó panelekkel. 
Használja az F1 jelölésű csavarokat látható kép alapján.
Megjegyzés: a síneken(7) és (8) nincs előre vágott menet a csavaroknak.



4.
Állítsa be a szögvasakat (9), (10L),(10R)(11) a falpanelek 
tetejére. Állítsa egy szintbe a szerkezet és rögzítse F1 jelölésű 
csavarokkal.

5.
Helyezze a bal ajtó oszlopot (25) a felső alaprúdra (3L) illlessze 
bele a fal panelbe. Utána rögzítse az ajtó oszlopot (25L) az F1 
jelölésű csavarokkal. Ismételje meg a jobb ajtó tartóoszloppal 
is a műveletet(2t5R)



7.

Helyezze a 4 részét az elemeknek (21L) és (21R)(13)(14) a tetejére a 
csúszka síneknek (7)(8) és utána tegye  vissza felső rudak tetejére (10L) 
(10R). Hozza egys szintbe a csavarok helyét és rögzítse F1 csavarokkal 
belülről ahogy a képen látja.

6.

Helyezze a 4 részét az elemeknek (21L)  és (21R). Utána állítsa össze a 
2-2 elemet (21L) és (21R) a rögzítőkkel (B1) és kapcsolja őket össze (B1) 
ahogy a képen látja. Rögzítse őket az F2 -es jelölésű rögzítővel a kép 
alapján. Egyesítse a két tető tartót (13,14) majd rögzítse a 4 



9.
Állítsa össze a tetőfedést (15)(16) és (17)(18) a tető panelekkel és rögzítse 
az F1 jelölésű csavarokkal és alátétekkel. Utána helyezzen 4 darabot a felső 
sarokban (GC) a tetőfedő csatlakozókkal és rögzítse azokat az F1 jelölésű 
csavarokkal és alátétekkel.

8.
Helyezze a tetőpanelt (P5), (P6) és (P7) a paneleknek (21L), 
helyezze egy szintbe a csavarlyukakat és rögzítse az F1-es 
jelölésű elemekkel. Utána helyezze fel a tető elemeket és 
rögztítse őket az F1 csavarokkal és alátétekkel.



10.

Helyezzen 2 darabot a tetőgerendából a középső részrére(19) a 
tetőelemeknek. Ilessze össze a csavarok helyét majd pedig rögzítse az F1 
csavarokkal és alátétekkel. Utána csúsztassa fedés záró sapkát (GE) az 
elülső és a hátsó tetejére a tetőnek és rögzítse F1 jelölésű csavarokkal és 
alátétekkel a kép alapján.

11.

Állítsa össze az ajtófélfát(20) az ajtó elemeivel (D1) és (D2) rögzítse a 
27-es rúddal. Utána állítsa össze az alsó retesszel (GD) az ajtó rúdhoz(20) 
az alsó sarkoknál. Rögzítse az F2-es jelölésű csavarokkal és alátéttel.



12.

Rögzítse a kilincset (D2) az ajtópanelhet az F2 jelölés csavarral és anyával.

13.

Csúsztassa az ajtópanel szerlvényt az alap rúdba (3L). Bizonyosodjon 
megróla, hogy az alsórész alap rúdba pontosan illeszkedve csúsztatta 
be (3L), utána rögzítse az ajtó panelt a felső csúszkához(G2) az F3-as 
jelölésű csavarokkal. A képen látható módon. 


