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Základná inštalačná príručka 
                                                                                                               
Základné informácie                                                                                  
 

Táto príručka obsahuje stručný prehľad informácií potrebných na inštaláciu 
produktu. 
 

Vlastnosti 
 

• Robustný držiak pre upevnenie pokladničné zásuvky pod pracovnú 
dosku alebo pokladničný pult 

• Univerzálne prevedenie vhodné pre pokladničné zásuvky radu 
Virtuos® C420x, C430x, C425 a S-410 

• Rýchla a jednoduchá montáž pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou 
dodávky 

 

Obsah balenia 
 

                                               
 

           2x držiak            8 ks skrutiek        4 ks skrutiek        Zákl. inšt. príručka 
 

Montážny návod 
 

a) Otočíme zásuvku nožičkami nahor a prednou časťou k sebe. Zásuvky 
C430x, C425 a S-410 navyše podložíme cca 1,5 cm resp. 0,5 cm doskou 
alebo knihou, aby sa nám neskôr ľahšie upevnili držiaky. 
b) Opatrne zložíme štyri gumové nožičky a schováme si ich pre ďalšie 
použitie. Nožičky sú pri modeloch C420x a C430x len prilepené 
obojstrannou lepiacou páskou, zásuvky C425 a S-410 je majú 
priskrutkované. Pod nožičkami nájdeme montážny otvor, ktorý využijeme 
na priskrutkovanie držiaku k zásuvke v ďalšom kroku. 
 

                        
 
c) Pre modely zásuvky C420x a C430x najprv vybalíme z igelitového sáčku 
sadu 4 ks samorezných skrutiek. Následne priložíme držiaky na zásuvku 
podľa nasledujúcej fotografie. Držiaky posunieme tak, aby sme mali otvory 
pôvodne skryté pod gumovými nožičkami v miestach, kam ukazujú 
popisky. 
 

                    

 

       Držiak pre zavesenie pokladničné zásuvky pod 
p                                                           pracovnú dosku  
   
Podľa obrázku 1 naskrutkujeme skrz držiaky A štyri skrutky C, pre zásuvky 
C425 a S-410 použijeme vyskrutkované nožičky, ktoré naskrutkujeme späť 
do pôvodných otvorov. 
 

     
 
Dodané samorezné skrutky 4x13 mm nemeňte za iné, dlhšími by ste mohli 
spôsobiť nezvratné poškodenie mechanizmu otvárania. 
d) Priložte zásuvku na miesto inštalácie napríklad pod pracovnú dosku a 
označte si všetkých osem otvorov pre priskrutkovanie do dosky. Označené 
otvory predvŕtajte vrtákom šírky max. 2,5 mm do hĺbky cca 15 mm. 
e) Vybaľte druhú sadu skrutiek zo sáčku. Skrutky sú dĺžky 24 mm, tak 
preverte, či je doska dostatočne silná, aby vám skrutky neprešli cez (max. 
hĺbka zárezu je 23 mm). 
f) Podĺa obrázku 2 priskrutkujte do pracovnej dosky všetkých 8 skrutiek B 
skrz držiaky A. 
 

    
 
Tým je montáž dokončená a zásuvka je tak bezpečne pripevnená pod 
pracovnú dosku. 
Demontáž vykonávajte obráteným postupom. 
 

Obrázky príkladov správnej inštalácie 
 

    
 
 

https://www.pospartner.cz/sk
https://www.virtuos.sk
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Rozmery držiaka 
 

              
 
Druhý držiak je identický iba zrkadlovo obrátený. 
 

Špecifikácia 
 

Rozmery hĺbka 436 mm 
šírka 65 mm + 25 mm 
výška 105 mm 

Materiál oceľový plech 
Farba čierna prášková 
Hmotnosť 2x 965 g = 1,93 kg 
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https://www.virtuos.sk

