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 INSTRUKCJA MONTAŻU 

 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I PRZYGOTOWANIA. 
• Przed przystąpieniem do składania szafy przygotuj śrubokręt krzyżakowy oraz klucz nasadowy 10. 

• W celach bezpieczeństwa zalecana jest praca min. 2 osób przy montażu. 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

Zdjęcie Nazwa Ilość 

 

Nakrętka M6 +/- 49 

 

Śruba M6 +/- 73 

 

Nakrętka i śruba M8 +/- 18 

 

Blokady (stopery) osłon 
bocznych i wkręty 

4 

 

Klucze do drzwi 
frontowych i tylnych oraz 

osłon bocznych 
4 

 

Stopki 4 

 

Dystans łączący belkę 
pionową ze wspornikiem 

RACK 19” 
 

(dotyczy szaf o szerokości 
 powyżej 600mm) 

12 

 
Belka pionowa 4 

 

Wspornik poziomy 6 



A-LAN Technologie Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dobrego Pasterza 36a, 31-416 Kraków, Poland 
  +48 12 684 30 00 | www.a-lan.pl | info@a-lan.pl 

Instrukcja składania szafy RACK Q-LANTEC 
Strona 2/8 

Zdjęcie Nazwa Ilość 

 

Rama szafy 2 

 

Górna pokrywa szafy  
z perforacją 

1 

 

Dolna pokrywa szafy  
z możliwością wycięcia 
przepustu kablowego 

(28x28cm) 

1 

 

Drzwi 
perforowane/szklane  

z zamkiem 
2 

 

Osłony boczne z zamkiem 2 
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SKŁADANIE SZAFY 

Krok I 
Ułóż podstawę dolną w pozycji odwróconej, wkręć zawarte w zestawie stopki w odpowiednie otwory bądź 

przymocuj alternatywne rozwiązanie, takie jak cokół bądź kółka. 

                        

 

Krok II 
Odwróć podstawę i zamontuj ramy szafy przykręcając je nakrętkami i śrubami M8. Zwróć uwagę aby wycięcia na  

zamek znajdowały się od zewnętrznych stron szafy. 
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Krok III 
Przymocuj stopery osłon bocznych do wewnętrznych stron ram szafy. 

 

 

Krok IV 
Załóż górną pokrywę szafy na ramę oraz przymocuj ją za pomocą nakrętek i śrub M8. Zwróć uwagę aby obie 

podstawy były ułożone w odpowiednią stronę (na tyle dolnej podstawy znajduje się pręt do uziemienia / na tyle 

górnej pokrywy nie ma widocznego logo Q-LANTEC). 
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Krok V 
Do ramy przymocuj belki poziome, ułóż je w wybranej przez siebie pozycji, preferowane jest ułożenie góra / dół / 

środek – zwracając uwagę aby środkowa nie znajdywała się na wysokości zamka (widocznego wcięcia w ramie). 

 

 

Krok VII (dotyczy szaf o szerokości powyżej 600m) 
Zamontuj dołączone dystanse korzystając ze śrub M6 oraz zamontowanych w belkach poziomych wbudowanych 

koszyczków z nakrętkami. Do każdej z belek przytwierdź dwa dystanse w wyznaczonych miejscach we wskazany 

na zdjęciu sposób.  

 

przykład złego mocowania 

na wysokości wcięcia zamka 
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Krok VI 
Przytwierdź belki pionowe do belek poziomych / dystansów za pomocą śrub i nakrętek M6. Wykorzystaj co 

najmniej dwie śruby na jednym poziomie mocowania. 

 

 

Krok VIII 
Zamontuj osłony boczne zaczynając od  dołu, zwróć uwagę aby zamek znajdował się u góry szafy. 
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Krok IX 
Zamontuj drzwi przednie w wybranym przez siebie układzie otwierania lewo / prawo. 

 

 

Krok X 
Przy zamkniętym zamku odkręć języczek i obróć go o 90 stopni w prawo jednocześnie odwracając go jak na zdjęciu 

poniżej. 
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