MONTERINGSVEJLEDNING
Fazet

Montering af sokkelben:

1

I bunden af skabene påmonteres monteringstoppene - vi
anbefaler, at der benyttes en
gummihammer.

2

Sokkelbenene monteres ved
hjælp af en gummihammer.

3

Højden på benene justeres
i forhold til højden på bordpladen - dette kan gøres ved
hjælp af et stykke af soklen.
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Montering af underskabe og sokkel:

4

Skabene sættes sammen, og
holdes fast med skruetvinger.

5

Der isættes 2 skruer både
øverst og nederst i siden af
skabet.

6

Der medfølger dækpropper.

7

Det kontrolleres at skabene
har samme højde (hvis ikke,
justeres sokkelbenene).

8

De sorte fæsteplader skrues
på soklen ud for hvert sokkelben.

9

Sokkelblik, som er justerbare,
monteres på fæstepladen.

10

Soklen clipses nemt på sokkelbenene.
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Montering af lyspanel, bagplade og gavle:

11

Lyspanelet, som er monteret på en 12 mm laminatplade, skrues
fast på undersiden af skabene foran soklen.

12

Ledningen til lyspanelet føres
hen langs korpus, og op til
transformeren.

13

Bagpladen monteres bag på de samlede skabe i kikssamlingerne. De medfølgende kiks sættes i til montering af bordplade
samt gavle.

14

Gavlene, som er dybere end
korpus for at give plads til installationer ind mod bagvæggen, monteres efterfølgende.

15

Der isættes 2 skruer både øverst og nederst i gavlene.

16

Stillesko på bagplade og gavle er justerbare.
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Montering af bordplade og installationspanel:

17

De medfølgende kiks sættes
i hullerne øverst i gavlene og
bagpladen.

18

Bordpladen løftes på plads.

19

Bordpladen skrues fast på
skabene både inderst og
yderst i skabene.

20

Skuffer, låge og udtræksplader sættes på plads.

21

I bunden af installationspanelet sættes de medfølgende
kiks i hullerne.

22

Ledningerne til installationerne føres ned gennem et
forboret hul i bordpladen.

23

Installationspanelet kan herefter sættes på plads.

24

Arm til skærm sættes i hullet og fastgøres under bordpladen.
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