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Qube
ZESTAW UCHWYTÓW 
do poręczy pieca 
QUBE-HSR1 / QUBE-HSR2

Nadaje się do następujących modeli:
QUBE-090 QUBE-105
QUBE-120 QUBE-150
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1.  O instrukcji
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję montażu. Przechowuj ją w pobliżu tego 
produktu. Dzięki temu będziesz mógł w każdej chwili z niej skorzystać w celu 
uzyskania informacji dotyczących montażu.

Symbole

Instrukcja montażu zawiera symbole i hasła ostrzegawcze mające następujące 
znaczenie:

UWAGA!
To hasło ostrzega przed szkodami rzeczowymi.

Ten symbol oznacza rady i przydane wskazówki.
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2.  Ważne wskazówki bezpieczeństwa
2.1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zestaw uchwytów QUBE-HSR1 / QUBE-HSR2 umożliwia zamocowanie drew-
nianej poręczy na piecu sauny Qube.

Każde inne użycie jest użyciem niezgodnym z przeznaczeniem. Użytkowanie 
niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie produktu i obra-
żenia ciała.

Zestaw uchwytów QUBE-HSR1 nadaje się do następujących modeli poręczy:

2.2. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 
 ● Usuń z uchwytu resztki opakowania. W przeciwnym razie mogą się one zapalić 

podczas eksploatacji pieca/parownika. 
 ● Zamontuj uchwyt do poręczy i gotową poręcz za pomocą zwykłego śru-

bokrętu. Podczas stosowania śrubokrętów akumulatorowych może dojść do 
uszkodzenia produktu.

 ● W kwestiach, które nie zostały w sposób wyczerpujący opisane w instrukcji 
obsługi, zwróć się dla własnego bezpieczeństwa do swojego dostawcy.

Numer artykułu Opis
Pasuje do  

następujących modeli 
QUBE-L1 Drewniana poręcz Qube  

(9, 10,5 kW) Lipa
QUBE-090 / QUBE-105

QUBE-N1 Drewniana poręcz Qube  
(9, 10,5 kW) Orzech

QUBE-090 / QUBE-105

Numer artykułu Opis
Pasuje do  

następujących modeli 
QUBE-L2 Drewniana poręcz Qube 

(12, 15 kW) Lipa
QUBE-120 / QUBE-150

QUBE-N2 Drewniana poręcz Qube 
(12, 15 kW) Orzech

QUBE-120 / QUBE-150

Zestaw uchwytów QUBE-HSR2 nadaje się do następujących modeli poręczy:
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 ● 8 sztuk śrub soczewkowych (M 3 x 6 mm A2)
 ● 36 sztuk śrub do drewna (13 mm)

4.  Akcesoria opcjonalne
Drewniana poręcz (QUBE-L2, QUBE-N2)

Drewniana poręcz (QUBE-L1, QUBE-N1)

3.  Zakres dostawy

 ● 2 sztuki kątowników  
mocujących 1

1 2

8 sztuk krótkich listw 
drewnianych

8 sztuk długich listw 
drewnianych

 ● 2 sztuki uchwytów do poręczy 2 

4 5

4

16 sztuk krótkich listw 
drewnianych
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5.  Montaż
UWAGA!
Uszkodzenia produktu
Podczas stosowania wkrętaków akumulatorowych może dojść do uszkodzenia 
produktu.

 ● Zamontuj uchwyt do poręczy za pomocą zwykłego wkrętaka.

Za pomocą wkrętaka odkręć 
śruby A. Zdejmij ramę 
osłonową B.

Odwróć ramę B.  

Etap 1 

A

Zamontuj oba uchwyty 
do poręczy 2 za pomocą 
3 śrub soczewkowych 
na ramie osłonowej.

2

Etap 2 

5.1. Montaż uchwytu do poręczy
B

A

B
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Użyj dołączonych śrub 
do drewna.

Umieść dwa kątowniki 
mocujące 1 obok siebie 
tak, aby tworzyły kwadrat / 
prostokąt.  
Przykręć drewniane li-
stwy 4 / 5 do kątow-
nika mocującego 1. 
Użyj 3 śrub do drewna na 
każdą listwę drewnianą.

Etap 3 

5.2.  Montowanie elementów drewnianych 
na kątownikach mocujących

Zamontuj ponownie ramę 
osłonową B. Użyj śrub A.

Etap 4 

A

B

A
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Zamontuj poręcz na kątowniku 
mocującym. W tym celu przy-
kręć poręcz od przodu pomiędzy 
trzecią i czwartą listwą drewnia-
ną do kątownika mocującego. 
Użyj do tego dołączonych śrub 
z łbem soczewkowym.

5.3. Montaż poręczy
UWAGA!
Uszkodzenia produktu
Podczas stosowania wkrętaków akumulatorowych może dojść do uszkodzenia 
produktu.

 ● Zamontuj poręcz za pomocą zwykłego wkrętaka.

6.  Utylizacja
 ● Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z obowiązującymi od-

nośnymi dyrektywami.
 ● Zużyte produkty zawierają materiały możliwe do powtórnego prze-

tworzenia, jak również szkodliwe substancje. Dlatego nie umieszczaj 
ich w pojemniku na urządzenia nienadające się do powtórnego 
przetworzenia, lecz utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

Etap 5 
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