
Balíček v ceně

- l kus zahradního plastového lron moduiu 100 * 100 cm

- l kus profilu vzpěry z hliníku a pozinkovaného kovu

- l kus hliníkové licí základny / kovové plechové ákladny
- 2 kusy hliníkový ch vzpér /4 kusy plastových bočních krytů

- l kus polykarbonátového krytu vzpěLy / 1 kus krytu plastové vzpěIy

- 4 kusy pozinkovaného ocelového šroubu s klíčovou hlavou (6,3x75 mIn)

- 2 kusy šroubů typu YSB pro kryt hliníkové vzpěry (3,9xí3 nm)
- l ,5W LED žarovka a kabel nebo hliníko\.ý profil vzpěry se světlem
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A) Hliníkový odIitek
B) Hliníkový profil vzpěry

C) Zahradní plastové kované železo
D) ZáVitoVá tyč Ml0
E) Plastová matice
F) Upevňovací podložka

G) Polykarbonátový kryt vzpěry
H) lišta

1- Nasadte matice modulu Garden Plastic Wrought lron

odeslánojako 100-100 cm potrubím profiiu,

fu

2- Zajistěte jeden profil vzpěry ke specifikovanému výchozímu bodu pomocí a

šroubu z pozinkované oceli s klíčovou hlavou (6,3x75 mm), na

betonovou podlahu



3- natáhněte provázek na podlahq kde budete provád ět montáz
počínaje pevným profilem vzpěry. Zajistěte moduly kjiné vzpěře
profily tak, že je prostťčíte maticemi a umístíte je tak, aby byly
zarovnané s provázkem,

4- Upevněte vzpěmé profily poté, co se ujisíěte, žejsou zarovnány
s provázkem na betonovou podlahu pomocí pozinkované hlavice
ocelového šroubu (6,3x75 mm). Po zajištění, vezměte
systém na vodovrá,hu pro provedení kontroly,
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Pokud sejedná o systém bez osvětlení , přeskočte položky 3,6,7 a8.

5- připojte kabely vystupující z modulů k hliníkové vzpěře
Profily, v souladu s jejich velikostí, k LED svítidlům pomocí klipů, v
způsobem, že bude poskytovat správný elektrictcý proud.
(celkem ťi kabely §tejného typu, dva z modulů a jeden z
LED lampa bude připojena dvěma samostatnými sponami.)

6- zakryjte kanálky kabelu lištami nařezanými na míru

7- Odstraňte lepidlo zespodu LED žírovek a znovu jej nalepte tak, aby zůstalo na profilu vzpěry.

8- Vytáhněte třmen ven z otvorq kter,ý chcete oteťít z hliníku
casting Base a doplňte LED systém připojením k LED
transformátor.

9- Připer.něte kryt polykarbonátové/plastové vzpěry k hlavě vzpéry, jejíž montáž byla dokončena, pomocí šroubu typu
YsB 3,9xl3 mm


