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A termék konyhabútorok felső elemeinek falra szerelésére használható. A termék 
szakszerűtlen szerelése súlyos sérüléseket okozhat, ezért a szerelési rajzokon sze-
replő méreteket és a vásárlói tájékoztató előírásait szigorúan be kell tartani. 
Szereléskor a szekrény hátsó élének és a csempe síkjának egy vonalba kell esnie! 
A szekrénytestet a rajznak megfelelően kell kialakítani. A függesztőt rögzítéskor a 
szekrénytest felső sarkában az oldalhoz és a tetőhöz egyaránt szorosan kell illesz-
teni és 2 db 4×35mm-es csavarral rögzíteni.  
A függesztőhöz a hozzá tartozó (258.0600.40) 60 mm sín, illetve a CAMAR 875-ös 
függesztő sínjei használhatóak, melyet a falazatnak megfelelő rögzítő rendszerrel 
kell felerősíteni. A sínekhez használt kötőelemek számát és helyzetét a falazat, a 
terhelés és a függesztési pontok figyelembevételével kell meghatározni! A füg-
gesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő sínhez. A függesztők 
teherbírása egy adattal nem adható meg, mert azt számos tényező befolyásol-
ja. Pl. a rögzítés módja, a szekrény méretei (szélesség, magasság, mélység), a 
teher mélységi eloszlása (erőkar), stb.. 
A terméken található felső csavarral függőleges (10 mm), az alsóval mélységi (15 
mm) irányban állítható a szekrénytest. A beállítást minden esetben üres szek-
rénytesttel végezze! Az állítócsavarokat túlhúzni tilos! A függesztő beállításá-
hoz csavarbehajtógép használata tilos! 
Az összes felső szekrényelemhez kell alkalmazni függesztőt. Felsőszekrények 
egymás mellé sorolása esetén a szekrényelemeket egymáshoz kell rögzíteni, és a 
függesztősínről való leakadás ellen biztosítani kell a rendszert.  
 

Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.  
 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegá-
inknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájé-
koztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjein-
ket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye fi-
gyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 
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