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Turinys 

1. Gaminio paskirtis. 

2. Techniniai duomenys ir komplektiškumas. 

3. Spintų surinkimo instrukcija. 

4. Saugumo priemonės. Transportavimas ir laikymas. 

 

1. Gaminio paskirtis. 

Metalinė spinta skirta laikyti rūbus, rankines ir dokumentus uždaro 

tipo patalpose. 

2. Techniniai duomenys ir komplektiškumas. 

Spintų konstrukcija surenkama. Jos sumontuojamos kniedėmis. 

 

Spintų matmenys ir svoriai. 

Techniniai duomenys Spintos žymėjimas 

ŠRM1 ŠRM2 

Neto masė ne daugiau, kg 49,8 37,3 

Surinktos spintos matmenys, mm 1800х760х500 1800х600х500 

 

Komplektiškumas. 

Poz. Pavadinimas ŠRM1 ŠRM2 

1 Rėmas 1 1 

2 Durelės 2 2 

3 Kairė sienelė 1 1 

4 Dešinė sienelė 1 1 

5 Galinė sienelė 1 1 

6 Apatinė lentyna 1 1 

7 Viršus 1 1 

8 Pertvara 1 1 

9 Lentyna 2 2 

10 Vidurinioji pertvara 2 - 

11 Strypas 4 2 

12 Strypo laikiklis 8 4 

13 Paštinė spynelė (padidinto saugumo) 2 2 

14 Kniedė 3,2х8 109 85 

15 Kniedė 3,2х12 15 9 

16 Poveržlė 6 4 4 
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Metalinė spinta ŠRM1 
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Metalinė spintelė ŠRM2 

 
3. Spintų surinkimo instrukcija. 

4. DĖMESIO! Visus spintų surinkimo darbus būtina atlikti  ant 

švaraus horizontalaus paviršiaus. 

Tinkamai atplėškite įpakavimą. Patikrinkite tiekinio komplektiškumą. 

 

3.1. Ant stalo arba kito lygaus paviršiaus paguldykite galinę sienelę. 

Šalia ilgųjų kraštų padėkite kairę ir dešinę sieneles taip, kad galinės 

sienelės atsilenkimai atsirastų šoninių sienelių atsilenkimų viduje. 

Suderinkite skyles ant sujungiamų detalių atlenkimų. Sukniedykite 

šonines ir galinę sieneles. 

DĖMESIO! Kairė ir dešinė sienelės apatiniuose kampuose 

pažymėtos atitinkamai «L» ir «R», detales sumontuokite pagal 1-ą 

pav. 
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1-as pav. 

3.2. Įstatykite apatinę lentyną ir viršų (2-as pav.), perforacines skyles, 

esančias apatinėje lentynoje, atsukdami į galinę spintos sienelę. Išpjovą 

centrinėje viršaus dalyje atsukite į spintos priekį. Pritvirtinkite apatinę 

lentyną ir viršų ant šoninių sienelių. 
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2-as pav. 

3.3. Įstatykite pertvarą, dvigubą sulenkimą atgręžę į priekinę spintos 

pusę (3-ias pav.). 

Lentynas dvigubu lenkimu sumontuokite taip pat atgręžę į priekinę 

spintos pusę (4-as pav.). 

 
3-ias pav. 
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4-as pav. 

3.4. Viduriniąsias pertvaras įstatykite, atgręžę į priekinę spintos pusę (5-

as pav.). 

DĖMESIO! 3.4. punkto nurodymus vykdykite tik ŠRM1 spintoms, 

montuodami ŠRM2 spintas pereikite iškart prie 3.5 punkto. 

 
5-as pav. 
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3.5. Dabar įstatykite durelių rėmą. Perforacines ventiliavimui skirtas 

skyles išdėstykite viršutinėje spintos dalyje (6-as pav.). Prie šoninių 

sienelių pritvirtinkite kniedėmis. 

 
6-as pav. 

3.6. Per tam numatytas angas kniedėmis 3,2х12 sukniedykite strypo 

laikiklius. Tada įstatykite strypą. 

 
7-as pav. 
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3.7. Įstatykite duris. Atitraukdami spyruoklinius kaiščius kilpose, 

suderinkite skyles duryse su skylėmis rėme. Atleisdami kaiščius, 

užfiksuokite duris rėme. 

 
8-as pav. 

3.8. Pastatykite spintą vertikaliai, įstatykite spyneles. 

 

Spinta paruošta naudojimui 

 

4. Saugumo priemonės. Transportavimas ir laikymas. 

4.1. Prieš pradedant eksploatuoti spintą, būtina atidžiai perskaityti šią 

instrukciją. 

4.2. Draudžiama naudotis spinta, kuri buvo surinkta ne pagal spintų 

surinkimo instrukciją. 

4.3. Spintą naudokite tik vertikalioje jos padėtyje. 

4.4. Laikyti ir transportuoti spintas reikia tik gamyklinėje jų pakuotėje. 

4.5. Sandėliuoti supakuotas spintas vieną ant kitos galima ne daugiau 4-

ių vienetų. 


