
Návod k upevn ní lékárni ky Easy Aid 1 na ze .

1. Na vybrané místo upevn ní vyvrtejte otvor pro hmoždinku
pr ru 6 mm (p iložena v balení) a naklepn te hmoždinku
do otvoru.

2. Podle obrázku 1. navlékn te upev ovací element na p iložený
vrut (užší konec elementu sm rem k hlav  vrutu) .

3. Vrut i s navléknutým upev ovacím elementem p išroubujte do
hmoždinky a dotáhn te. (obrázek 2. a 3)

4. Ze spodní strany lékárni ky je otvor. Tlakem nasa te otvor na
upev ovací element p ipevn ný na zdi. Tahem op t lékárni ku
sejmete.

5. Pro upevn ní v sádrokartonové p ce je lépe použít
hmoždinku do sádrokartonu (obr. 4. – není sou ástí balení)
vzhledem k nízké hmotnosti lékárni ky m že být p iložená
hmoždinka dosta ující.
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