MONTERINGSVEJLEDNING
Vario

Montering af sokkelben:

1

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

2

Sokkelbenene påmonteres og
sættes fast ved hjælp af en
gummihammer.

3

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

4

Skabene sættes sammen og
holdes fast med en skruetvinge.

5

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

6

7

Skabet skrues fast på bagvæggen.

8

Der sættes dobbeltklæbende tape på toppen i hver ende af de samlede skabe og Corian bordpladen løftes på plads.

Der medfølger blindpropper.

Montering af installationspanel:

9

Bagpå installationspanelet er fastgjort kiks og skruer samt klodser
med påmonteret velcro, som skal monteres på væggen og dermed
holde installationspanelet på plads.

10

Klodserne skrues på væggen,
så de passer med klodserne på
bagsiden af installationspanelet.
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11

Installationspanelet placeres ovenpå bordpladen og trykkes på plads ved hjælp af klodserne med velcro.

Montering af overskab:

335 mm

12

Hvis installationspanelet vendes
ind mod væggen er det nemt at
måle afstanden op til hvor listen
til overskabet skal placeres.

13

Der skal være 335 mm fra toppen af installationspanelet og til
bunden af listen.

14

Overskabet løftes på plads.

15

De medfølgende kiks sættes i
hullerne i siderne af installationspanelet.

16

Toppen af installationspanelet
påmonteres.
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Montering af sokkel:

17

Beslagene skrues i sokkelen, hvorefter den nemt kan monteres på sokkelbenet.

18

På den lange sokkel påmonteres beslagene ud for hvert sokkelben. Beslagene er justerbare.

20

19

Sokkelen kan herefter nemt
monteres.

De medfølgende aluminiumshjørner clipses til sidst på kanterne af sokkelen.
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