Asennusohje kokonaan ulostulevalla kiskolle 01 4236
(kehikko kiinteä tai korkeussäädettävä) pikakiinnityksellä

1143

Mounting instructions for full-extension top- and bottom runner “Dispensa-VVL”
for fix and high adjustable centre uprights
Art.-No.: 014236 with fast assembly
Muistakaa kiinnittää komero seinään
kaatumisen estämiseksi !
Protect the larder unit against tilting over !
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Laita komeron alle viides jalka tukevuutta lisäämään
Strengthen the cabinet bottom with 5th base stand
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Ylemmän runkokiskon asennus (5)
Assembly of upper carcass slide (5)
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Alemman runkokiskon asennus (4)
Assembly of lower carcass slide (4)

Käytettäessä euroruuveja 6,3mm
esiporaa 5x13mm esiporaa 5x13mm
when using Euro-screws Ø6,3
pre-drill 5mm,13mm deap
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Runkokehän alakiskon asennus (3)
Pitkittäisen reiän tulee olla lähellä kierrettä !
Assembly of the bottom runner
The end of the elongated hole has to fit close to the thread !
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Ovikiinnikeiden asennus (1)
Assembly of the frontbracket (1)
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Runkokehän alakiskon keskiosan asennus (6)
Assembly of thecentral part bottom runner (6)

Komeron mitta
Cabinet dimensions
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Y = kaapin sisäkorkeus - 101,5mm
Y = inside cabinet - 101,5mm
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Säätöohjeet kokonaan ulostulevalle kiskolle 01 4236
(runkokehä kiinteä tai säädettävä)
Adjustment instructions for full-extension top- and bottom runner “Dispensa-VVL”
for fix and high adjustable centre uprights
Art.-No.: 014236 with fast assembly

1143

I. Kasaa ja säädä komeron runko
adjust cabinet carcass

Komeron runko on kiinnitettävä
seinään kaatumisen estämiseksi !
Protect the larder unit against tilting over !

Installation of the pre-assembles front

Huom ! Ennen asennusta puhdistakaa
alakisko mahdollisista roskista !
Please clean the bottom runner in advance
to the mounting of the complte pull-out !
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Käytä esiasennettuja säätö- (a) ja
kiinnitysruuveja (b) !
Please use pre-mounted adjustuíng screws (a)
and fastemimg screws (b) !

II. Asenna esiasennettu ovi paikoilleen

Komeron runko on klinnitettävä
seinään kaatumis enestämiseksi !
Protect the larder unit against tilting over !

Käytä esiasennettuja säätö (a) ja
kiinnitysruuveja (b) !
Please use pre-mounted adjustuíng screws (a)
and fastemimg screws (b) !
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III.

a
Oven säätäminen
Adjustment of the front

b

a - säätäminen
adjusting

b - kiinnittäminen
fixing

IV. Korkeussäätö

Height adjustment
Oven kallistuksen säätäminen
Adjustment of the front stople

b. a.

a. b.

Huom ! Avaa kiinnitysruuvit
ennen säätämistä !
Unscrew the fixing screws
before the adjustment !

V. Säätöavain (7) asetetaan

runkokehän takimmaiseen reikään.
The adjusting key (7) is put in
the back area of the centre upright.
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ASENNUSOHJE KEHIKOLLE

Sisämitat:
Kiskot 4236 (kokonaan ulostuevia)

Kisko 4236

A=B-55mm
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