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       PROBLEM      MOŻLIWE PRZYCZYNY        MOŻLIWE ROZWIĄZANIE  w skrócie szczegółowo

1. Szafa nie zamyka  
się do końca.

1. Przesunięcie segmentu 4całkowicie otworzyć szafę. 41.1

2. zanieczyszczenie 4oczyścić prowadnicę 41.2

3. Poluzowane połączenie ramy nośnej z dolną prowadnicą 4zatrzasnąć dolną prowadnicę w ramie nośnej. 41.3

4. odblokowanie dolnego amortyzatora 4docisnąć przód do korpusu aż do zatrzaśnięcia. 41.4

5. niewłaściwa pozycja prowadnicy 4umieścić prowadnicę we właściwej pozycji. 41.5

6. Pozycja szafy 4zamontować piątą nóżkę cokołową. 41.6

2. Hałas przy otwieraniu  
i zamykaniu szafy

1. zanieczyszczenie 4oczyścić prowadnicę 42.1

2. Brak piątej nóżki cokołowej. 4zamontować piątą nóżkę cokołową. 42.2

3. Amortyzator (ECD)  
nie działa.

1. Brak amortyzatora 4umieścić amortyzator. 43.1

2. amortyzator nie jest zatrzaśnięty. 4zatrzasnąć amortyzator. 43.2

3. niewłaściwa pozycja prowadnicy 4umieścić prowadnicę we właściwej pozycji. 41.5

4. Szafa kołysze się przy  
wyjeżdżaniu.

1. zderzak zewnętrzny przy górnej prowadnicy ustawiony  
    nieprawidłowo 

4ustawić prawidłowo zderzak zewnętrzny. 44.1

2. niewłaściwa pozycja prowadnicy 4umieścić prowadnicę we właściwej pozycji. 41.5

Prowadnica 
równoległa

Prowadnica podłogowa
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1. Szafa nie zamyka się do końca.

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

w trakcie użytkowania może się zdarzyć, że 
przy niepełnym otwarciu szafa nie będzie się 
zamykać do końca ze względu na warunki 
techniczne.

Należy całkowicie otworzyć szafę 
ze zwiększoną siłą – spowoduje 
to samoczynną regulację szafy.

ROZWIĄZANIE:

1.1 PRZESuNIęCIE SEgMENtu 

Nieprawidłowa  
pozycja

Prawidłowa  
pozycja

Jeśli zanieczyszczenia są suche, 
wystarczy przetrzeć wilgotną 
szmatką. 
W przypadku zanieczyszczenia 
smarem należy całkowicie oczyścić 
prowadnicę podłogową (zalecany 
środek:aceton) lub też w razie 
potrzeby wymienić.

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

w przypadku zanieczyszczenia dolnej 
prowadnicy należy ją oczyścić.

ROZWIĄZANIE:

1.2 ZANIECZYSZCZENIE 

Nie wolno nakładać na 
segmenty oleju/smaru!

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

Poluzowane sworznie ramy nośnej.

Sworznie ramy nośnej muszą 
być zatrzaśnięte w elementach 
uchwytowych prowadnic!

ROZWIĄZANIE:

1.3 POLuZOWANE POłĄCZENIE RAMY NOśNEj Z DOLNĄ PROWADNICĄ
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NALEŻY SPRAWDZIĆ:

amortyzator znajduje się w niewłaściwej 
pozycji.

ROZWIĄZANIE:

1.4 ODBLOkOWANIE DOLNEgO AMORtYZAtORA

1. Szafa nie zamyka się do końca.

Nieprawidłowa  
pozycja

Prawidłowa  
pozycja

Należy docisnąć przód do 
korpusu, aż słyszalne będzie 
zatrzaśnięcie, a amortyzator znów 
będzie aktywny.

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

Prowadnica (podłogowa/równoległa) nie jest 
ustawiona równolegle do ścian bocznych.

Należy zdemontować prowadnice 
i ponownie zamontować we 
właściwej pozycji.

ROZWIĄZANIE:

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

Ścianki boczne muszą być ustawione 
pionowo. Płyta podłogowa musi być 
ustawiona poziomo. Płyta podłogowa nigdy 
nie może wisieć.

W szafach o szerokości 
powyżej 400 mm wymagane 
jest zastosowanie piątej nóżki 
cokołowej.

ROZWIĄZANIE:

1.5 NIEWłAśCIWA POZYCjA PROWADNICY

Nieprawidłowa  
pozycja

Prawidłowa  
pozycja

1.6 POZYCjA SZAFY



Nie wolno nakładać na 
segmenty oleju/smaru!
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NALEŻY SPRAWDZIĆ:

Ścianki boczne muszą być ustawione 
pionowo. Płyta podłogowa musi być 
ustawiona poziomo. Płyta podłogowa nigdy 
nie może wisieć.

W szafach o szerokości 
powyżej 400 mm wymagane 
jest zastosowanie piątej nóżki 
cokołowej.

ROZWIĄZANIE:

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

w przypadku zanieczyszczenia dolnej 
prowadnicy należy ją oczyścić.

Jeśli zanieczyszczenia są suche, 
wystarczy przetrzeć wilgotną 
szmatką. 
W przypadku zanieczyszczenia 
smarem należy całkowicie oczyścić 
prowadnicę podłogową (zalecany 
środek:aceton) lub też w razie 
potrzeby wymienić.

ROZWIĄZANIE:

2.1 ZANIECZYSZCZENIE 

2. Hałas przy otwieraniu i zamykaniu szafy

2.2 POZYCjA SZAFY
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3. Amortyzator (ECD) nie działa.

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

skontrolować, czy w prowadnicy podło-
gowej i równoległej znajdują się elementy 
amortyzujące.

ROZWIĄZANIE:

3.1 BRAk AMORtYZAtORA

Amortyzator musi być zainstalowany.

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

górny amortyzator nie jest zainstalowany 
lub zatrzaśnięty.

Cztery noski elementu 
amortyzującego muszą słyszalnie 
zatrzasnąć się w ceowniku!

ROZWIĄZANIE:

3.2 AMORtYZAtOR NIE jESt ZAtRZAśNIętY.

Element musi  
wskoczyć na swoje miejsce!



FR 771FR 771
RODZAJ PROWADNICY: Prowadnica kulisowa różnicowa z prowadnicą równoległą

DOKUMENT:  Wskazówki dotyczące obsługiFR 771

Data wydania: 11.11.2013 r. | Stan: 1.2 | Numer artykułu: 7100099

4. Szafa kołysze się przy wyjeżdżaniu.

NALEŻY SPRAWDZIĆ:

zewnętrzny ogranicznik prowadnicy 
równoległej musi zostać ustawiony 
odpowiednio do wagi. w tym celu należy 
zapoznać się ze szczegółową instrukcją 
montażu produktu.

4.1 REguLACjA OgRANICZNIkA ZEWNętRZNEgO

Prowadnica kulkowa

Aby regulacja była możliwa, 
konieczne jest wsunięcie szuflady 
o 20 mm z pozycji maksymalnego 
otwarcia. Prowadnica kulkowa 
musi przy tym pozostać wysunięta.

ROZWIĄZANIE:

20 mm

Prowadnica kulkowa
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