
INSTRUKCE K MONTÁŽI UČÍCÍ VĚŽE

BALÍČEK OBSAHUJE:

• 2 ks horních stran

• 2 ks spodních stran

• 1 ks desky (pultík)

• 1  ks stupínku s logem

• 3 kusy žeber

• 1 ks kovové tyče

• Šrouby (větší slouží k sestavení věže a menší pro bezpečnostní zámky)

• 4 ks bezpečnostních zámků s menšími šrouby

• Šroubovák

• Dřevěná deska (pro ochranu dřeva při nárazu na kovovou tyč)

V sadě sice naleznete šroubovák, ale pro rychlejší montáž doporučujeme použít AKU vrtačku s 
PZ2. 

Doporučený postup montáže:

1. Vyjměte desku (pultíku) obr. 3 a horní bočnici obr. 1 a přišroubujte je k sobě. Zkosení pro žebra 
by měla být na stejné straně jako bezpečnostní zámky.

Tip: Zašroubujte šrouby do otvorů v horní bočnici tak, aby vyčnívaly cca 1-2 mm. Připojte stranu s 
deskou tak, aby se špička šroubku dostala do  otvorů desky a až pak dokončete šroubování do 
konce. Tímto způsobem bude snazší se do připravených otvorů dostat. 

2. Vezměte druhou horní bočnici obr. 1 a připojte ji k desce pultíku stejně jako tu první.

3. Nyní vezměte 2 ze 3 žeber obr. 5 a zašroubujte je do připravených zkosení mezi dvěma 
bočnicemi.

4. Vezměte si spodní bočnici obr 2 a  přišroubujte ji k desce pultíku stejným způsobem jako horní 
bočnice. Rovná strana desky by měla být na straně, kde jsou umístěny bezpečnostní zámky.

5. Stejným způsobem připojte i druhou spodní bočnici.

6. Vezměte poslední žebro a zašroubujte je do připravených zkosení mezi dvě bočnice.

7. Vezměte si desku stupínku obr. 4 ( s logem) a zasuňte ji do zkosení mezi dvěma bočnicemi. Směr 
loga by měl být nahoru a zaoblené rohy ven z učící věže. Ujistěte, že jste ji zasunuli až do konce.



8. Nyní si vezměte všechny bezpečnostní zámky. Každá sada se skládá z horní – 
menší části a dolní – větší části. Horní část zámku by měla být připevněna k horní bočnici pomocí 
připravených otvorů pro šrouby a dolní část zámku k dolní bočnici. Doporučujeme nejdříve 
sešroubovat zámky věže a teprve pak je umístit do polohy stolu a našroubovat zbylé 2 zámky.

9. Poslední věc je vložit kovovou tyč. Vsuňte jednu stranu tyče do otvoru a pak pomocí síly 
roztáhněte horní část a vložte druhou stranu tyče. Je důležité zasunout tyč až na konec připravených
otvorů. Jak to udělat – držíme učící věž v rukou (takže není možné zničit zámek), položíme stranu 
pod kovovou tyčí na stůl a narazíme na druhou stranu tak, aby se tyč dostala dovnitř. Prosím, 
použijte kladivo a také dřevěnou desku, která je součástí balení, a umístěte ji tam, kde budete klepat
kladivem, abyste nezničili materiál věže. Viditelná část kovové tyče by neměla být delší než 40 cm! 
Kovová tyč má na každé straně značky, pokud jsou vidět, znamená to, že tyč není dostatečně 
zasunuta.

10. Nyní je učící věž připravena k použití.

Přejeme mnoho radostných chvil s naší učící věží!

Pro jakékoli dotazy nás kontaktujte na emailové adrese vladik@spokojenydomecek.cz nebo 
lucie@spokojenydomecek.cz. 

Sledujte nás na FB nebo na Instagramu Ve Spokojeném Domečku!
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