PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NÁS NEVÁHEJTE PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT NA EMAIL, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

NÁVOD
INSTALACE MAGNETICKÉ MAPY NA POZINKOVANÉM PLECHU
Při instalaci postupujte dle návodu. Postup je očíslován od bodu č.1 a shoduje s číslem obrázku
1) pro instalaci/montáž magnetické plechové mapy je potřeba
si nachystat: vodováhu, vrtačku s příklepem, vrták pr. 6mm do
zdi, vysunovací nožík, kladivo, tužku, šroubovák křížový PZO
a nejlépe ještě jednoho pomocníka:-).

2)

2) po rozbalení kartonu vyjměte mapu a sáček se spojovacím
materiálem ( 4x šroub, 4x hmoždinka, 4x černá podložka,
4x pokovená krytka )
3) postupně odstraňte 4ks pěněných krytů po obvodu mapy
a vybalte z bublinkové fólie

1)

4) nasunete 1ks pěněného krytu zpět na spodní stranu a mapu
můžete na tuto stranu postavit, popřípadě mapu položte
na zadní stranu, aby nedošlo k poškození mapy

3)

3)

5) ostrým vysunovacím nožíkem ve 4 rozích prořízněte otvory
v samolepce
. V plechu jsou již otvory před chystané.
V případě, že se rozhodne mapu na podklad (zeď, sádrokarton)
nalepit například oboustrannou lepící páskou, samolepku
NEPROŘEZÁVEJTE.
TUTO VARIANTU INSTALACE NEDOPORUČUJEME!!!

4)

4)

6) na předem vybrané rovné a očištěné místo si pomocí
vodováhy a tužky naznačte rovinu. Přiložte mapu na
naznačenou rovinu a tužkou v otvorech v rozích mapy
naznačte body pro vrtání.
7) Do vrtačky upevněte vrták průměr 6mm a vyvrtejte 4x otvor
v předem naznačených bodech.

5)

5)

5)

8) Za pomocí kladiva natlučte do 4 vyvrtaných otvorů hmoždinky.
9) Ze sáčku vyjměte 4 šrouby a 4 černé podložky, podložky
nasuňte na šrouby tak, aby šroub zapadl do zapuštění
v černé podložce.
10) Uchopte plechovou mapu, opatrně ji přiložte otvory na
hmoždinky. Do jednoho vrchního otvoru na mapě zasuňte
šroub z černou podložkou a za pomocí šroubováku, šroub
zašroubujte do hmoždinky, ale nedotahujte napevno!!
Stále přidržujte mapu a nasaďte druhý šroub z černou
podložkou do druhého vrchního otvoru s hmoždinkou
a šroubovákem zašroubujte. Stejným postupem zašroubujte
spodní dva šrouby s černou podložkou. Následně dotáhněte
všechny 4 šrouby dostatečně pevně, ale POZOR,
aby nedošlo k deformaci černých podložek.
11) Posledním krokem je nasazení 4ks plastových pokovených
krytek na černé podložky.
Instalaci mapy máte úspěšně za sebou a teď už se můžete těšit
na vaše výlety a cesty ze kterých si dovezete magnetky
a začnete jimi plnit Vaši magnetickou mapu.

6)

6)
7)

7)
8)

8)

9)

9)
10)

10)

Děkujeme, že jste si zakoupili naši mapu a přidali jste se do týmu:
MAGNETKY NEPATŘÍ NA LEDNIČKU, ALE NA MAGNETICKOU MAPU.

www.magnetickemapy.cz

11)

11)

11)

