
Přebalovací komoda Laura
 Návod k montáži a použití komody
0873 Laura, materiál buk, barva - bílá 

 Seznam dílů
1  – zadní strana komody (1x)
2  – přední strana komody (1x)
3  – horní deska (1x)
4  – levá a pravá strana komody (1x)
5 – spojnice levé a pravé strany (1x)
6  – přebalovací nástavec spodní část (1x)

 7  – přebalovací nástavec zadní část (1x)
 8  – přebalovací nástavec bočnice (2x)
 9 –  držák přebalovacího nástavce (2x)
 10 – dno šuplíku (3x)
11  – řední díl šuplíku - 1 (1x)
12  – přední díl šuplíku - 2 a 3 (2x) 

13 – přední díl šuplíku - 2 a 3 (2x)
14 – zadní díl šuplíku (6x)
15 – spodní výztuha šuplíku (3x)
16 – madla dvířek (6x)
17  – dřevěný kolík (16x)
18  – vrut 12mm na kolejničky šuplíků (2x)

19  –šroubovací kolík 8mm (14x)
20  – šroubovací kolík 6mm (15x)
21  – šroubovací kolík (12x)
22 – utahovací závlačka (14x)
23  – utahovací závlačka k šuplíku (27x)
24  – vrut 40mm (10x)

25  – vrut 40mm (8x)
26  – vrut 30mm (3x)
27  – vrut 12mm (18x)
28  – kolejničky k šuplíkům (díl 1) 6x
29  – kolejničky k šuplíkům (díl 2) 6x
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Na levou a pravou (4) část ko-
mody nejprve přidělejte všech-

ny potřebné spojovací prvky. Na levou a 
pravou stranu bočnice natlučte dřevěné 
kolíky (17). 
Levá a pravá bočnice (4) - Na vnitřní 
stranu bočního dílu přišroubujte kolejnič-
ky (28) pomocí vrutů (18). Pozor! vrchní 
kolejnička je přišroubována až do druhého 
otvoru na kolejničce (viz obrázek). Druhá 
a třetí kolejnička do prvního otvoru.
Na levou i pravou stranu vložte do otvorů 
6x utahovací závlačku (22)

Do zadního dílu komody na-
šroubujte kolík (19) 4 x

Horní desku (3) položte na zem 
kolíky směrem nahoru. Do dílu 

(5) vložte z každé strany dřevěný kolík 
(17). Díl (5) nasuňte nejprve do levé boč-
nice a přisuňte pravou bočnici. Dotáhněte 
utahovací závlačku (22).
Vzniklý díl (4 a 5) položte na kolíky  v horní 
desce komody a dotáhněte utahovací zá-
vlačku (22).
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Nářadí potřebné na sestavení

3 4Spojte přední díl komody pomocí 
dřevěných kolíků a našroubujte kolíky 

(19) 4x

Do horní desky (3) komody našroubujte kolíky 
(19) 4x
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Přisuňte zadní díl (1) a přední díl (2) 
a dotáhněte utahovací závlačky (22)
  

Montáž šuplíku:
Do předního dílu šuplíku  (11 a 12) zašroubujte kolík (21) a dotáhněte  
závlačkou (23). Z vnitřní strany předního dílu šuplíku vložte šrouby 

(24) a z vnější strany madla. Dotáhněte imbusovým klíčem

Montáž šuplíku:
Díly (13) 1x a (14)2x spojte pomocí šroubovacího kolíku 
(21) a utahovací závlačky (23)

Montáž šuplíku:
Do spodní části části šuplíku vložte výztuhu šuplíku (15)

Montáž šuplíku:
Do drážky nasuňte spodní díl šuplíku (10)

Montáž přebalovacího nástavce. 
Na spodní část přebalovacího 

nástavce  přišroubujeme šrouby (25) 4x 
držák přebalovacího nástavce (9). Tento 
kus vsuneme do otvoru v zadní části pře-
balovacího pultu.

Montáž přebalovacího nástavce.
Do vnitřních stran dílu (8) natluče-

me dřevěný kolíček (17). Díly (8) přiložíme k 
dílu (7) a opatrně sklepneme dohromady. Ze-
spodu přiložíme spodní část přebalovacího ná-
stavce a po stranách šrouby (24) stáhneme. Po 
delší straně vložíme šrouby (25) a dotáhneme.
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Upozornění a informace pro zákazníky
• Komoda je ošetřena povrchovou úpravou. Použité nátěrové hmoty jsou zdravotně nezávadné a vyhovují 

požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. kladených na výrobky s lakovanou 
povrchovou úpravou pro děti do 3 let.

•  Komoda se montuje na rovné ploše, během sestavování nechte šrouby povolené, teprve po sestavení celé 
komody je pevně dotáhněte.

 Během používání je nutná kontrola těchto šroubů, v případě uvolnění je dotáhněte.
• Komodu udržujte v čistotě pouze bavlněným hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou, bez jiných 

chemických prostředků. 
•  Komodu vždy umístěte na vodorovnou plochu, tak aby nedošlo k její převrácení. 
• Komody jsou balené v papírové lepence. Obal je recyklovatelný.
•  Neumísťujte komodu do blízkosti oken, kde by mohlo dojít k uškrcení dítěte šňůrami od závěsů nebo záclon.
•  Nenechávejte dítě bez dozoru na komodě. Mějte nad dítětem stále dohled.
•  Komodu postavte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (radiátory, kamna atd.), slunečního záření 

a jiných tepelných zdrojů i od elektrických zásuvek, prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vodičů  
a zařízení.

•  Na komodě společně s dítětem nenechávejte žádné ostré předměty, šňůrky ani nad komodu nezavěšujte 
hračky pomocí šňůrek, tyto by mohly vést k uškrcení nebo poškození zdraví dítěte.

• Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu (fólií, igelitů, kartonů aj.) z dosahu dítěte.
•  Dávejte vždy pozor na to, aby byly veškeré spojovací prvky řádně upevněné. Některé šrouby by se mohly 

uvolnit, a tím vytvořit místa, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí nebo k zaseknutí části oděvů, například 
šňůrek, řetízků, stužek na dudlík, apod.: to znamená nebezpečí poškození zdraví nebo uškrcení.

• Komoda s úpravou na přebalování je určena pro dítě 0–3 roky.
• K montáži a manipulaci s komodou je oprávněna pouze dospělá osoba.

Reklamační řád
• Účtenka z obchodu slouží zároveň jako záruční list.
 V případě výrobní vady reklamujte výrobek u prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Pokud prodejce 

již neexistuje, obraťte se na velkoobchod Scarlett.
• Záruka je 24 měsíců od data převzetí výrobku od prodejce.  
• Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením a nešetrným zacházením s výrobkem.

11 Montáž šuplíku:
Na spodní část  šuplíku našroubujte druhý díl kolejničky 
(29) pomocí vrutů (27) a šuplíky vložíme opatrně do 

komody.

Tento návod uchovejte pro pozdější potřebu


