
Instrukcja montażowa
—Type 2 Fix
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Type 2 button-fix 

Koncepcja Button-fix jest 

prosta: wytrzymałe guziki są 

przymocowane z tyłu płyty, a 

pasujący wspornik jest przykręcony 

do powierzchni płyty przylegającej. 

Następnie dwie płyty są nakładane 

na siebie, i zasuwane do momentu 

usłyszenia dźwięku „kliknięcia”.

Button-fix Typ 2 jest wykonane z nylonu, łączy 
panele pod kątem 90 ° i zatrzaskuje się po 
prostym naciśnięciu. Jest idealny do paneli bez 
prześwitu nad lub z boku oraz do zastosowań, 
w których kładzie się nacisk na łatwy dostęp.

Odwiedź witrynę internetową, aby uzyskać 
więcej informacji na temat pełnego 
asortymentu łączników, w tym filmy 
przedstawiające możliwości modelu Typ 2. 
Możesz również uzyskać nową kopię tych 
instrukcji ze strony internetowej w przypadku 

utraty lub w przypadku, gdy Buttonfix 
zmodyfikuje instrukcje.

Buttonfix Limited zastrzega sobie prawo do 
modyfikowania instrukcji, jeśli uzna to za 
stosowne, a konsument jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie witryny internetowej pod kątem 
najnowszych informacji.

Ostrzeżenia
—Button-fix jest przeznaczony do konstrukcji 
mebli i wyposażenia wnętrz i nie jest 
przeznaczony ani nie powinien być używany do 
żadnych innych celów.

—OSTRZEŻENIE: Poważne uszkodzenie  
mienia i ciężkie obrażenia ciała mogą wynikać z 
(1) niewłaściwego użytkowania, zastosowania 
lub instalacji Button-fix lub (2) użycia wraz 
z  niewłaściwie zaprojektowanymi lub 
wykonanymi elementami. 

—Pod warunkiem, że śruby i podłoże są 
odpowiednio dopasowane i że wszystkie 
pozostałe instrukcje są przestrzegane, 
niezależne testy wykazały, że pionowy panel 
przymocowany czterema łącznikami Typ 2 

może wytrzymać obciążenia o maksymalnej 
masie do 50 kg (110 funtów). W przypadku 
krytycznych aplikacji niezbędne jest wykonanie 
własnych testów.

—Każdy łącznik Typ 2 wymaga siły około 
7 kg (15 funtów) do rozdzielenia guzika 
i uchwytu; należy to wziąć pod uwagę 
podczas projektowania instalacji i określania 
współczynników bezpieczeństwa.

—UWAGA: łącznik Typ 2 należy stosować tylko 
na panelach pionowych lub w zastosowaniach, 
w których ciężar panelu nie powoduje 
rozdzielenia mocowania. W krytycznych 
zastosowaniach zawsze używaj linki 
zabezpieczającą Typ 2.

—Należy unikać kontaktu z agresywnymi 
rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi.

—Buttonfix nie jest w stanie ostrzec 
konsumenta o każdym możliwym 
niebezpieczeństwie związanym z użyciem 
Button-fix, a konsument musi postępować 
zgodnie z własnym rozsądkiem podczas 
instalowania i używania Button-fix.
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Niebieski przycisk 
do wkrętów z łbem 

stożkowym Ø5 mm ...

Lub EURO wkręty 
Ø6,2 mm (pasujące do 

otworu pilotowego Ø5 mm)

Guzik
Niebieski guzik został specjalnie zaprojektowany do użytku 
z uchwytem typu 2. Można go używać z wkrętami do drewna 
z łbem stożkowym o średnicy 5 mm (A) lub wkrętami o 
średnicy 6,2 mm Varianta Euro (B) (pasujące do otworów o 
średnicy 5 mm). Skontaktuj się z dostawcą paneli, który typ 
śruby jest najlepszy do Twojego zastosowania.

Uchwyt wkrętów (C)

Niebieski guzik ma unikalną funkcję przytrzymywania śruby, 
podczas montażu - wkręć śrubę o pół obrotu w guzik, jak 
pokazano. Wkręty Varianta Euro należy przekręcić przez 
przycisk przed przystąpieniem do przykręcenia do panelu.

Linka zabezpieczająca
W sytuacjach, w których bezpieczeństwo może stanowić 
problem, zainstaluj dwie linki bezpieczeństwa (D), po jednej 
do każdego uchwytu w górnych rogach.

Dodatkowy guzik służy do przechwytywania pętli na 
lince zabezpieczającej, zainstalowanego obok guzika 
mocującego. Aby całkowicie zdjąć panel, zdejmij linkę 
zabezpieczającą z guzika. Każda linka bezpieczeństwa może 
wytrzymać 10 kg (22 funty).

Należy pamiętać, że Linkę bezpieczeństwa należy 
zamawiać oddzielnie.

A

C

B

D
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2 x Ø4,5 mm 
wkręty do drewna 

z łbem płaskim 
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Otwory 
w panelu 

Otwory 
w panelu Montaż

Mocowanie Typ 2 można zamontować w celu dopasowania 
do panelu nakładanego lub wpuszczanego.

1. Panel nakładany

Mocowanie Typ 2 mocuje się do zdejmowanego panelu, 
jak pokazano na schematach po prawej stronie, przy czym 
środek wkrętów jest oddalony o 13 mm od powierzchni, do 
której przymocowany jest guzik.

2. Panel wpuszczany

Mocowanie Typ 2 mocuje się do zdejmowanego panelu, 
jak pokazano na diagramach po prawej stronie, przy czym 
środek wkrętów jest oddalony o 12 mm od krawędzi 
panelu, zapewniając 1 mm odstępu między panelem a 
powierzchnią, do której przymocowany jest guzik.

Wskazówka

Otwory do montażu są podłużne, co pozwala na niewielki 
stopień regulacji.

Najpierw delikatnie dokręć śruby mocujące, tak aby 
uchwyt mógł poruszać się z pewnym oporem. Panel można 
następnie zamontować, ustawić i zdjąć przed ostatecznym 
całkowitym dokręceniem śrub - ułatwia to precyzyjne 
ustawienie panelu.
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Marker do zaznaczania  
Marker ułatwia szybki montaż panelu, zmniejszając 
potrzebę pomiaru i znakowania.

1. Panel nakładany

Marker i uchwyt są montowane jak pokazano na 
schemacie (A) i używane do wyznaczenia guzika (B).

Po zamocowaniu guzika, należy mocno docisnąć panel do 
kolców markera (C), które zaznaczają dokładne położenie 
otworów montażowych (D).

2. Panel wpuszczany

Markera można również używać do paneli montowanych 
wewnętrznie, w tym celu należy usunąć wystające 
wsporniki, jak pokazano (E).

Guzik jest zaznaczony i zamocowany w wymaganej 
pozycji (zależy to od grubości panelu), po czym należy 
mocno docisnąć panel do kolców markera (F).

D

Należy pamiętać, że marker należy zamawiać 
oddzielnie od łączników.
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Prosty zawias  
Gdy do przytrzymania panelu wpuszczanego używany 
jest uchwyt Typ 2, panel może obrócić się o wokół 
dwóch mocowań, pod warunkiem, że wokół panelu jest 
wystarczająca ilość wolnego miejsca.

W ten sposób uchwyt Typ 2 może być użyty do tworzenia 
prostych uchylnych paneli rewizyjnych.

Sugerowany układ
Sugerujemy, aby mocowania Typ 2 były 
oddalone od siebie o nie więcej niż  
600 mm. Może się to różnić w zależności 
od masy i sztywności panelu.

Uchwyty Typ 2 mogą być instalowane 
w orientacji pionowej lub poziomej 
lub w kombinacji jednej i drugiej (jak 
pokazano).
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Ø23,7 9,6

Wymiary Guzik Wymiary 
Typ 2

Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190 

E: info@button-fix.com

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
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