Décorkomponenter

Backar, utdragsfunktioner, décorhyllor och dekorlist
Montera produkter med utdragsfunktioner,
backar och décorhyllor innan du monterar dina trådhyllor.

OBS!

Alla décors utdragsfuktioner och backar monteras i en
likadan U-formad backram av metall.
Om du vill ha mer utrymme mellan backarna är det endast
att flytta dessa upp eller ner till önskad position.

Montering av den U-formade glidramen
Den U-formade glidramen i har tre flikar och en
knopp på varje sida (på översidan av ramen) som
låser glidramen i konsolen.
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- Börja med den vänstra konsolen. Anpassa flikarna
på glidramen med spåren i konsolen.
- Därefter tar du tag i konsolen och trycker vid
glidramens rundade hörn tills att du hör ett klickljud.
Ej fäst

Flik

Fäst

Flik
Knopp

- Upprepa på höger sida.

Knopp

FLYTTA och TA BORT
Att FLYTTA en glidram efter att det fästs konsolerna:
Du behöver inte ta bort ramen från konsolerna.
Ta helt enkelt tag i konsolerna och luta uppåt och
utåt för att lossa dem från hängskenorna. Placera
sen på önskad plats.
Att TA BORT glidramen efter att det fästs i konsoler:
Lägg en hand på baksidan av glidramen.
Tryck försiktigt med tummen på hängskenan
samtidigt som du sätter och vrider en liten platt
skruvmejsel mellan konsolen och glidramen.
Glidramen släpps nu ur sitt ”lås”.
Upprepa på andra sidan.
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Tillbehör och Décorhyllor

Montering av tillbehör och décorhyllor
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Montering av backram i trä
Rikta in hjulen på varje sida av glidramen
och skjut in backramen.

Montering av backar
Börja alltid med den nedersta backen och
arbeta dig upp.
Placera backen i ramen och sätt dit de
medföljande backlipsen på höger och vänster.

Montering av byxhängare
Rikta in hjulen på varje sida av glidramen och
skjut in byxhängaren.

Sida 8 av 13

Elfa Lumi AB

Elfagatan 5, 593 87 Västervik
Tel: 0392-389 10 Fax: 0392-361 25. E-post: info@elfa.com

www.elfa.com

Tillbehör och Décorhyllor

Montera utdragbara backramar och dékorhyllor

Montering av accessoarbricka
Placera accessoarbrickan i backramen. Om du vill
kan du lägga till en avdelare med 8 eller 24 fack
och /eller ett lock.
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Montering av décorhylla
Sätt fast konsoler på önskad höjd på
hängskenorna.
Placera décorhyllan över konsolen och
tryck ner för att knäppa på plats.
Lägg till konsolavslut om så önskas.
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Décorkomponenter

Montering av dekorlist på en trådhylla
OBS!

Placera ut alla dekorlister
innan du börjar montera
clipsen.

Montering av dekorlist
Placera dekorlisten med öppningen mot trådhyllan. Skåran i dekorlisten som hakas fast på
den främre delen av trådhyllan ska vara uppåt.
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Haka fast listen över tråden och tryck försiktigt
inåt och nedåt.
Använd de medföljande clipsen för att
fästa dekorlisten.

A

Uppsidan av clipset har ett spår där en tråd från
hyllan ska passa in. (Figur A).
När clipset är fäst på undersidan av en tråd, skjut
den hela vägen rakt in i dekorlistens skåra.
(Figur B).
Placera det andra clipset på motsatt sida och
ett i mitten.

B
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