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General Guidelines
EN

Ÿ Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.

Ÿ Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.

Ÿ This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when 
further information and help are needed.

Notes
Ÿ The product is intended for indoor use only and not for commercial use. The seller does not assume any 

responsibility or liability with respect to any damage caused by incorrect assembly or improper use.

Ÿ It is recommended that two adults assemble the product. Please strictly adhere to the assembly steps.

Ÿ If there are defective or missing parts after unpacking, please contact us immediately.

Ÿ The accessories are provided according to the parts list. Please notice that any incorrect assembly may cause 
insufficient pieces.

Ÿ You can assemble according to your own DIY solution. For stability and security, the measurement of the height 
should not be more than five times that of width.

Ÿ To reinforce stability, lightly hit the plastic connectors with the mallet included in the package, so that the corner 
of the panel is firmly inserted into the groove. Please do not excessively hit them to prevent damaging the 
product or the mallet.

Ÿ Do not shake the assembled structure to ensure its stability.

Ÿ The maximum static loading capacity of each cube is 10 kg. Please place heavy items on the bottom cubes.

Ÿ It is recommended that the product is placed against the wall and on the flat ground. To avoid turning over, 
please fix this item to the wall with the accompanied security accessories. Only use wall plugs and retaining 
screws that are suitable for your type of wall. Consult local dealers for advice.

Ÿ It is prohibited to tread or climb on the product.

Ÿ Please replace any damaged part immediately for the sake of safety.

Ÿ Do not store food in the plastic cubes.

Ÿ Make sure the articles have been well placed to avoid overturning or falling.

Ÿ Two persons are needed to move this item and all items should be removed. Do not drag the product abruptly.

Ÿ Protect the product from exposure to direct sunlight or rain, and do not touch with sharp objects or corrosive 
chemicals.

Ÿ Do not squeeze or hit the product violently, and keep it away from heat sources and humid places.

Ÿ For daily care, please clean with a damp cloth and dry with a soft cloth.

Warnings
Ÿ If the item tips over, it may result in serious or fatal injury.

Ÿ Never use the product if any part is missing or defective. Otherwise, it can be hazardous.

Ÿ Not intended for use by children under 3 years of age. Children must be under adult supervision to use the 
product.

Ÿ Keep children away from the product. There are small parts.

Ÿ Do not allow children to climb or play on the product to avoid body injury caused by tilting.

Ÿ During assembly, keep small parts out of the reach of children. It may be fatal if swallowed or inhaled.

Ÿ To avoid potential danger of suffocation, keep all parts and packaging (films, plastic bags and foam, etc.) away 
from babies and children.



Einleitung

DE

Ÿ Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.

Ÿ Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit 
aus.

Ÿ Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben 
werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Hinweise
Ÿ Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet, und darf nicht für gewerbliche Zwecke dienen. Montieren 

und verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Händler übernimmt keine Haftung 
für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.

Ÿ Die Montage geschieht am besten mit zwei Erwachsenen. Bei der Montage sollte man Geduld haben, und 
bauen Sie den Artikel genau nach der Anleitung auf.

Ÿ Prüfen Sie nach Entfernen des Verpackungsmaterials die Teile auf Vollständigkeit und mögliche 
Beschädigungen. Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte zuerst, und beginnen Sie 
die Montage bitte noch nicht.

Ÿ Die Menge der Einzelteile entnehmen Sie bitte dem Lieferumfang. Bitte beachten Sie: Wenn Sie den 
Schrank/das Regal anders aufbauen als auf der Abbildung dargestellt, können Einzelteile fehlen oder übrig 
bleiben. Bei Bedarf können Sie uns kontaktieren, um die Einzelteile nachzubestellen.

Ÿ Der Artikel im Stecksystem kann verschiedene Ausführungen haben. Sie können eigene Ideen haben, und es 
DIY machen. Aber beachten Sie dabei die Stabilität. Das Höhen-Tiefenverhältnis soll nicht größer als 5:1 sein.

Ÿ Befestigen Sie das Fach, indem Sie die Verbindungsstücke mithilfe des mitgelieferten Hammers schlagen, 
damit die Ecken der Platten im Steckschlitz der Verbindungsstücke fixiert werden. Achtung: Bitte hämmern 
Sie die Verbindungsstücke nicht zu kräftig, ansonsten werden die Verbindungsstücke sowie der Hammer 
beschädigt.

Ÿ Nach dem Aufbau rütteln Sie den Artikel bitte nicht, ansonsten wird die Stabilität beeinträchtigt.

Ÿ Die max. Belastbarkeit jedes Faches beträgt 10 kg. Die zulässige Belastung des Regals darf nicht 
überschritten werden. Die Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter statischer Last. Schwere Sachen sollen 
auf dem untersten Fach gelegt werden. 

Ÿ Regale/Schränke müssen lotrecht aufgestellt werden. Der Boden der Aufstellfläche sollte möglichst eben und 
fest sein. Es wird empfohlen, dass der Artikel an eine Wand gelehnt werden. Um zu verhindern, dass er 
umkippt, muss er mit dem beigepackten Kippschutz fest an der Wand verankert werden. Die Befestigungsart 
ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit 
verwenden. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Ÿ Regale/Schränke dürfen nicht von Personen betreten werden. Nicht an den Regalen/Schränken hochklettern.

Ÿ Beschädigte Regalteile sind sofort auszutauschen.

Ÿ Die Lagerung von Lebensmitteln direkt auf Fachböden ist nicht zulässig.

Ÿ Die Sachen müssen so aufgestellt sein, dass sie nicht umstürzen können.

Ÿ Bewegen Sie den Artikel mit zwei Personen. Bitte bewegen Sie den Artikel nicht, wenn Sachen darin sind. 
Ziehen Sie bitte auf keinen Fall an dem Artikel.

Ÿ Der Artikel soll vor direkter Sonneneinstrahlung und Regenwasser geschützt werden. Vermeiden Sie generell 
jeden Kontakt der Oberfläche des Artikels mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Der Artikel darf auch nicht 
in Kontakt mit chemisch aggressiven Substanzen (Säure/Alkali) kommen.
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Ÿ Bitte vermeiden Sie, den Artikel mit Hochdruck zu pressen oder mit großer Kraft zu schlagen. Benutzen Sie 
den Artikel nicht für eine lange Zeit in feuchter, nasser Umgebung. Und halten Sie ihn von den Zündquellen 
bzw. offenem Feuer fern.

Ÿ Reinigung: Mit feuchtem Tuch abwischen. Dann mit trockenem Tuch nachwischen.

Warnhinweise
Ÿ Wenn der Artikel umkippt, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge 

sein.

Ÿ Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Ÿ Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Ÿ Einige Ausführungen der Regale/Schränke haben Kleinteile! Beim Verschlucken besteht Lebensgefahr! 
Achtung! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern!

Ÿ Lassen Sie keine Kinder auf den Artikel klettern, an dem Artikel zerren oder in der Umgebung spielen, 
ansonsten kann der Artikel umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

Ÿ Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Vielzahl 
von Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

Ÿ Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, usw.) nur an Orten auf, die Kindern 
insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen 
(z. B. Erstickungsgefahr).

Obecné instrukce
CZ
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•  Přečtěte si pozorně návod a používejte produkt podle návodu.
•  Ponechte si tento návod pro pozdější použití.
•  Kvůli přehlednosti nemusí tento text obsahovat všechny varianty, které se mohou vyskytnout 
při montáži. Prosím zkontaktujte nás v případě, že budete potřebovat další informace a radu.

Upozornění

•  Produkt je určen k domácímu použití, nikoliv pro komerční účely. Prodejce nezodpovídá 
za žádné škody způsobené nesprávným používáním a montáží skříňky.
•  Doporučujeme sestavovat skříňku dvěma dospělým osobám. Prosím dodržujte přesně 
kroky uvedené v montážním návodu.
•  Před montáží zkontrolujte skříňku a ujistěte se, že nechybí nebo nejsou poškozené žádné 
montážní díly.
•  Montážní díly jsou dodané přesně podle seznamu dílů. Nesprávná montáž nebo 
smontování výrobku jinak než na obrázku, může vést k nedostatku montážních dílů.
•  Produkt může být smontován podle Vašich potřeb. Pro zachování stability a bezpečnosti 
nesmí být poměr výška:šířka více než 5:1.
•  Pro lepší stabilitu zatlučte plastové konektory lehce pomocí přiloženého kladívka, tak aby 
hrana panelu pevně zapadla do drážky konektoru. Pozor: Nepoužívejte příliš velkou sílu, 
abyste nepoškodili konektor nebo kladívko.
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•  Netřeste smontovaným botníkem, abyste nenarušili jeho stabilitu.
•  Maximální zátěž každého boxu je 10 kg. Údaj platí pro rovnoměrně rozloženou váhu. 
Maximální udaná zátěž nesmí být překročena. Prosím ukládejte těžší věci do spodních boxů.
•  Doporučujeme stavět skříňku/regál  ke zdi na rovnou zem. Abyste zabránili převrácení skříňky/
regálu, ukotvěte ho ke zdi přiloženými montážními díly. Šrouby a hmoždinky musí odpovídat 
vlastnostem Vašeho zdiva, v případě potřeby konzultujte s profesionálním prodejcem.
•  Nešlapejte a nelezte na skříňku/regál.
•  Neprodleně vyměňte jakoukoli poškozenou část.
•  Neuchovávejte jídlo v plastových boxech skříňky/regálu.
•  Ujistěte se, že položky v boxech jsou správně umístěné, aby nedošlo k převrácení skříňky/regálu.
•  Pro posunutí skříňky/regálu jsou potřeba 2 osoby. Všechny uložené věci je nutné před 
manipulací vyndat. Netahejte skříňku/regál po zemi.
•  Produkt by neměl být vystaven přímému slunci ani dešti. Zabraňte kontaktu produktu s 
ostrými předměty. Produkt nesmí přijít do kontaktu s agresivními chemickými substancemi 
(kyselinami, alkáliemi).
•  Nemačkejte a nebouchejte do produktu velkou silou. Nestavte produkt vedle zdrojů tepla 
(topení/krb) a chraňte ho před vlhkostí.
•  K čištění používejte vlhký hadřík a osušte měkkým hadříkem.

Varování
•  Převrácení produktu může způsobit vážná zranění.
•  Nikdy nepoužívejte produkt, pokud některá z jeho částí chybí nebo je poškozená.  
Takové použití může být rizikové.
•  Produkt není určen dětem do 3 let. Děti mohou používat produkt pouze pod  
dohledem dospělé osoby. 
•  Udržujte malé části produktu mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí nebo 
vdechnutí.
•  Nenechávejte děti lézt na skříňku nebo si na ní hrát, skříňka by mohla spadnout, což  
může vést k závažným zraněním. 

•  Během montáže udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od Vašeho pracovního prostoru. 
V balení je obsaženo množství malých částí, které by mohly být životu nebezpečné při jejich 
spolknutí nebo vdechnutí .
•  Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastikové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí  
a kojenců, obaly představují nebezpečí udušení.
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Všeobecné inštrukcie

•  Pozorne si prečítajte návod a používajte produkt podľa návodu.
•  Ponechajte si tento návod pre neskoršie použitie.
•  Kvôli prehľadnosti nemusí tento text obsahovať všetky varianty, ktoré sa môžu vyskytnúť pri 
montáži. Prosím skontaktujte nás v prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie a radu.

Upozornenie

•  Produkt je určený na domáce použitie, nie pre komerčné účely. Predajca nezodpovedá za žiadne škody 
spôsobené nesprávnym používaním a montážou skrinky.
•  Odporúčame zostavovať skrinku dvom dospelým osobám. Prosím dodržujte presne kroky uvedené v 
montážnom návode.
•  Pred montážou skontrolujte skrinku a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne montážne 
diely.
•  Montážne diely sú dodané presne podľa zoznamu dielov. Nesprávna montáž alebo zmontovanie 
výrobku inak ako na obrázku, môže viesť k nedostatku montážnych dielov.
•  Produkt môže byť zmontovaný podľa Vašich potrieb. Pre zachovanie stability a bezpečnosti nesmie byť 
pomer výška: šírka viac ako 5: 1.
•  Pre lepšiu stabilitu zatlčte plastové konektory ľahko pomocou priloženého kladiva, tak aby hrana panela 
pevne zapadla do drážky konektora. Pozor: Nepoužívajte príliš veľkú silu, aby ste nepoškodili konektor 
alebo kladivo.
•  Netraste zmontovanou skrinkou na topánky, aby ste nenarušili jej stabilitu.
•  Maximálna záťaž každého boxu je 10 kg. Údaj platí pre rovnomerne rozloženú váhu. Maximálna 
udávaná záťaž nesmie byť prekročená. Prosím ukladajte ťažšie veci do spodných boxov.
•  Odporúčame postaviť skrinku / regál k stene na rovnú zem. Aby ste zabránili prevráteniu skrinky / 
regálu, ukotvite ho k stene priloženými montážnymi dielmi. Skrutky a hmoždinky musia zodpovedať 
vlastnostiam Vášho muriva, v prípade potreby konzultujte s profesionálnym predajcom.
•  Nešliapte a nelezte na skrinku / regál.
•  Uistite sa, že položky v boxoch sú správne umiestnené, aby nedošlo k prevráteniu skrinky / regálu.
•  Pre posunutie skrinky / regálu sú potrebné 2 osoby. Všetky uložené veci je nutné pred manipuláciou 
vybrať. Neťahajte skrinku / regál po zemi.
•  Produkt by nemal byť vystavený priamemu slnku ani dažďu. Zabráňte kontaktu produktu s ostrými 
predmetmi. Produkt nesmie prísť do kontaktu s agresívnymi chemickými substanciami (kyselinami, 
alkáliami).
•  Nestláčajte a nebúchajte do produktu veľkou silou. Nestavajte produkt vedľa zdrojov tepla (kúrenie / 
krb) a chráňte ho pred vlhkosťou.
•  Na čistenie používajte vlhkú handričku a osušte mäkkou handričkou.
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Varovanie

• Prevrátenie produktu môže spôsobiť vážne zranenia.
• Nikdy nepoužívajte produkt, ak niektorá z jeho častí chýba alebo je poškodená. Takéto
použitie môže byť rizikové.
• Produkt nie je určený deťom do 3 rokov. Deti môžu používať produkt len pod dohľadom
dospelej osoby.
• Udržujte malé časti produktu mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia alebo
vdýchnutia.
• Nenechávajte deti liezť na skrinku alebo si na nej hrať, skrinka by mohla spadnúť, čo môže
viesť k závažným zraneniam.
• Počas montáže udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od Vášho pracovného priestoru. V
balení je obsiahnuté množstvo malých častí, ktoré by mohli byť životu nebezpečné pri ich 
prehltnutí alebo vdýchnutí.
• Uchovávajte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyrén atď.) mimo dosahu detí a
dojčiat, obaly predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
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A × 12 B × 15

C × 12 D × 18

E × 42 F × 1

G × 2

40 × 30 cm

30 × 17 cm40 × 17 cm

40 × 17 cm
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Ÿ Bei der Montage achten Sie bitte darauf, die Vorderseite und Unterseite der Platte zu 
unterscheiden.

Ÿ During assembly, please distinguish well the front and back of the plastic 
plates. 

Ÿ Vorderseite

Ÿ Front
Ÿ Vrchní strana 
Ÿ Vrchná strana 

Ÿ Unterseite

Ÿ Back
Ÿ Spodní strana
Ÿ Spodná strana

Ÿ Beachten Sie bitte, dass die runden Flächen mit dem 

Logo „Songmics“ alle nach außen zeigen sollten.

Ÿ Při montáži konektorů mají jejich zakulacené 
plochy s logem „Songmics“ směřovat ven.

•

 

While assembling the connectors, please keep the

side marked by SONGMICS outward.
Ÿ

 

Pri montáži konektorov majú ich okrúhle 
plochy s logom "Songmics" smerovať von.

• Při montáži prosím rozlišujte vrchní a spodní stranu desek.
• Pri montáži prosím rozlišujte vrchnú a spodnú stranu dosiek.
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B

1

40cm
30cm

Ÿ Vor dem nächsten Schritt bestätigen Sie bitte, ob die 
ausgesparten Ecken der Platten in die Steckschlitze der 
Verbindungsstücke bis zum Ende eingesetzt werden. 

Ÿ Before the next step, please check and 
make sure that all the wires of sheets are 
inserted into connectors entirely.

B

E

2

B

E

• Před dalším krokem se ujistěte, že všechny
drátky jednotlivých desek jsou celé zasazené v 
konektorech.
• Pred ďalším krokom sa uistite, že všetky drôtiky
jednotlivých dosiek sú celé zasadené v 
konektoroch.
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3

D
D D

4

A

A
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5

6

B

B
E
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7

8

Ÿ Beim Anbringen der Tür setzen Sie den Eisendraht an der Ecke entlang der 
inneren Riffel des Sektors eines Verbindungsstücks ein und der Eisendraht sollte 
„ganz unten“ im Steckschlitz sitzen.

Ÿ While assembling the door panels, please make sure the iron wires 
are inserted in the innermost groove of the connector entirely. 

1

2
C

C

C

E

• Při montáži dvířek se ujistěte, že železné drátky jsou plně zasazené 
do drážky konektoru.
• Pri montáži dvierok sa uistite, že železné drôtiky sú plne zasadené 
do drážky konektora.
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Ÿ Bitte bringen Sie die Tür nicht zuletzt an, sondern jeweils nach dem Aufbau einer jeden Ebene.

Ÿ Please assemble the door panels after each layer is finished, do not wait until the whole unit is 
finished. 

Ÿ Nach dem Aufbau jeder Ebene klopfen Sie die Verbindungsstücke von Stück zu Stück mit dem 
mitgelieferten Hammer, bis alle Teile „ganz unten“ sitzen und einrasten.

Ÿ After each layer is fully assembled, please press each connector firmly and hit them 
with the mallet to make sure that they are installed tightly.

•  Montujte dvířka při dokončení každého boxu, nečekejte až bude hotová celá skříňka.
•  Montujte dvierka pri dokončení každého boxu, nečakajte až bude hotová celá skrinka.

•  Po plném sestavení každého boxu zatlučte konektory kladívkem, tak aby byly pevně uchyceny.
•  Po plnom zostavení každého boxu zatlčte konektory kladivkom, tak aby boli pevne uchytené.
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11

12

B

B
E

CD
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13

Ÿ Wiederholen Sie die Montageschritte nach vorheriger Methode.

Ÿ Please assemble the rest layers according to the steps 
above.
Ÿ Opakujte výše popsané montážní kroky.
Ÿ Opakujte vyššie popísané montážne kroky.
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Ÿ Nach dem Aufbau schlagen Sie leicht mit dem Hammer die Verbindungsstücke 
wiederholt zur Befestigung von allen Richtungen.

Ÿ Please use the mallet to repeatedly hit the connectors after 
assembly is completed. 

•  Po dokončení montáže použijte kladívko pro upevnění konektorů.
•  Po dokončení montáže použite kladivko pre upevnenie konektorov.
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Ÿ Bitte befestigen Sie das Produkt zum Kippschutz an der Wand.

Ÿ Please fix the safety straps on the wall to prevent toppling.
Ÿ Prosím ukotvěte regál ke zdi, abyste zamezili jeho převrácení.
Ÿ Prosím ukotvite regál k stene, aby ste zamedzili jeho prevráteniu. 

G

G
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Ÿ Das Produkt lässt sich entsprechend den Abbildungen in der Anleitung in anderen Versionen 

variieren, die benötigten Platten und Verbindungsstücke sind im Lieferumfang enthalten. 
Ÿ The product can be assembled into other shapes according to the 
illustrations in the instructions, the required sheets and connectors are 
included in the delivery.

Ÿ Variante 1

Ÿ Variant 1
Ÿ Varianta 1

Version QM:1.0
Stand:14.09.2018EUZIEL International GmbH

•  Produkt může být smontován do různých tvarů podle ilustrací v návodu. 
Potřebné desky a konektory jsou k dispozici.
•  Produkt môže byť zmontovaný do rôznych tvarov podľa ilustrácií v návode. 
Potrebné dosky a konektory sú k dispozícii.
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