Monteringsanvisninger
Innholdsfortegnelse

191210

Index

Kode

Beskrivelse

Description

Underskap m/ 1 hylle

Basecabinet w/1 shelf

U2

Underskap hvit 20

Basecabinet white 20

U3

Underskap hvit 30

Basecabinet white 30

U4

Underskap hvit 40

Basecabinet white 40

U5

Underskap hvit 50

Basecabinet white 50

U6

Underskap hvit 60

Basecabinet white 60

U8

Underskap hvit 80

Basecabinet white 80

U10

Underskap hvit 100

Basecabinet white 100

Komfyrskap

U6SO Komfyrskap komplett m/lav skuff

Complete cab for int. oven

Takhøyt overskap (960) m/3 hyller

Tall wallcabinet w/3 shelves

OT3

Takhøyt overskap hvit 30

Tall wallcabinet white 30

OT4

Takhøyt overskap hvit 40

Tall wallcabinet white 40

OT5

Takhøyt overskap hvit 50

Tall wallcabinet white 50

OT6

Takhøyt overskap hvit 60

Tall wallcabinet white 60

OT8

Takhøyt overskap hvit 80

Tall wallcabinet white 80

OT10

Takhøyt overskap hvit 100

Tall wallcabinet white 100

Overskap (720) m/2 hyller

Wallcabinet w/2 shelves

O3

Overskap hvit 30

Wallcabinet white 30

O4

Overskap hvit 40

Wallcabinet white 40

O5

Overskap hvit 50

Wallcabinet white 50

O6

Overskap hvit 60

Wallcabinet white 60

O8

Overskap hvit 80

Wallcabinet white 80

O10

Overskap hvit 100

Wallcabinet white 100

Ventilatorskap m/1 hylle

Ventilator cabinet

OV6

Overskap hvit ventilator 60

Wallcabinet white ventilator 60

OV8

Takhøyt overskap hvit ventilator 60

Tall wallcabinet white ventilator 60

Liggende overskap (280)

Low wallcabinet

OL6

Liggende overskap 28/60

Low wallcabinet top-hinged white 28/60

OL8

Liggende overskap 28/80

Low wallcabinet top-hinged white 28/80

Vinreol

Wine-shelf

OV2

Vinreol hvit melamin 72/20

Wineshelf white

OVT2

T-Vinreol hvit melamin 96/20

Tall Wineshelf white

Hylleavslutning

Endshelf

OH3

Over hylleavslutning hvit 30

Wall endshelf white 30

OTH3

Takhøyt hvit hylleavslutning 30

Tall wall endshelf white 30

UH3

Under hylleavslutning hvit 30

Base endshelf white 30

Toppkassettett for høyskap

Topcassett

TK5

T-toppkassett hvit24/50

T-topcassett white 24/50

TK6

T-toppkassett hvit 24/60

T-topcassett white 24/60

Høyskap m/5 hyller

Tallcabinet

H5

Høyskap hvit 210/50

Tallcabinet w/5 shelves white 210/50

H6

Høyskap hvit 210/60

Tallcabinet w/5 shelves white 210/60

Hjørneskap over - 45 grader

Corner wallcabinet

OHJ45 Overskap hjørne hvit 60/60

Wallcabinet white corner 60/60

OTHJ45Takhøyt overskap hvit hjørne 60/60

Tall wallcabinet white corner 60/60

Skap over kjøl

Cabinet above fridge

OS3

Skap over kjøl 28/60

Cabinet above fridge white 28/60, topphinged

OS5

Skap over kjøl takhøy hvit 52/60

Cabinet above refrigator white 52/60

Hjørne underskap 45=45 grader 90=90 grader

Corner basecabinet

UH90

Underskap hvit hjørne 90/90

Basecabinet white corner 90/90 90 degrees

UH45

Underskap hvit hjørne 90/90 45 gr.

Basecabinet white corner 90/90 45 degrees

Monteringsanvisning
høyskap

1/3

H4, H5, H6
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X24 X18

3,5x30

5x60

1,2x20

X50 X12

2/3

3/3

E

1/2

Monteringsanvisning
overskap og ventilator skap

O2, O3, O4, O5, O6, O8, O10, OV6, OV8
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

X8

4,5x50

X8

3,5x30

5x60

3,5x16

1,2x20

X50

X8

2/2

E

Monteringsanvisning
overskap hjørne 60/60

1/2

OTHJ45
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X8

X10

3,5x30

5x60

3,5x16

1,2x20

X50

X15

2/2

1/2

Monteringsanvisning
skap over kjøl
OS3
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X12

X8

3,5x30

5x60

1,2x20

X50

3,5x16

2/2

MONTERING AV SPERRE OVER TOPPHENGSLET DØR
(ikke inkludert i pakken)

1

2

3

47. Monteres i fjerde hullet oppifra i siden og i de forborrede
hullene i døren.
Bremsestyrken på beslaget går bra å justere, se fig.3.

Monteringsanvisning
skap over kjøl
OS5
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X12

X8

3,5x30

5x60

1,2x20

X50

3,5x16

2/2

MONTERING AV SPERRE OVER TOPPHENGSLET DØR
(ikke inkludert i pakken)

1

2

3

47. Monteres i fjerde hullet oppifra i siden og i de forborrede
hullene i døren.
Bremsestyrken på beslaget går bra å justere, se fig.3.

Monteringsanvisning
takhøyt overskap

1/2

OT3, OT4, OT5, OT6, OT8, OT10
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

X8

4,5x50

X8

3,5x30

5x60

3,5x16

1,2x20

X50

X12

2/2

E

Monteringsanvisning
benkeskap og skuffeskap

1/2

U2, U3, U4, U5, U6, U8, U10
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X10 X8

3,5x30

5x60

1,2x20

X50

2/2

77

77

E

Monteringsanvisning
ovnskap

1/3

U6SO
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X16 X12

3,5x30

5x60

1,2x20

Ø3,5*16

X50 X14

x4

2/3

Trinn 1: Montere skuffeskinnene
til skrogsidene

Trinn 2: Sette sammen skroget

Trinn 3: Spikre bakplate til skrog

E

13.09.10

3/3
Trinn 4: Montering av skuff

Skuffedeler som inngår i pakken

1

2

3
4
2

1

Trinn 5: Sette inn skuffen i skapet

4

D
2

1

Trinn 6: Montering og justering av skuffefront:

For feste av skrog til vegg
benyttes skrue (W15) Ø4,5x75
For sammenskruing av 2
skrog benyttes skrue (W17) Ø3,5x30

A. Frontbrakett monteres på skuffefronten
B Fronten kobles sammen med skufefside
C På frontbraketten er det 2 skruer
Stillskrue og festeskrue
Med stillskruen kan fronten justeres opp/ned
Når fronten er i riktig posisjon skrues festeskrue til

Monteringsanvisning 1/1
overskap hylleavslutning
OH3
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

4,5x50

X16

3,5x30

5x60

Monteringsanvisning
liggende overskap
OL6 og OL8
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

X8

4,5x50

X8

3,5x30

5x60

1,2x20

X50

3,5x16

2/2

MONTERING AV SPERRE OVER TOPPHENGSLET DØR
(ikke inkludert i pakken)

1

2

3

47. Monteres i fjerde hullet oppifra i siden og i de forborrede
hullene i døren.
Bremsestyrken på beslaget går bra å justere, se fig.3.

Monteringsanvisning
takhøy hylleavslutning

1/1

OTH3
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

4,5x50

X20

3,5x30

5x60

X2

X2

Monteringsanvisning
overskap hjørne 60/60

1/2

OTHJ45
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X8

X10

3,5x30

5x60

3,5x16

1,2x20

X50

X15

1/2

Monteringsanvisning
vinreol

1/2

OV2
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X20 X16

3,5x30

5x60

1,2x20

X50

3,5x16

2/2

E

Monteringsanvisning
takhøy vinreol

1/2

OVT2
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

E

8x30

4,5x50

X24 X20

3,5x30

5x60

1,2x20

X50

2/2

E

Monteringsanvisning
toppkassett

1/1

TK5, TK6
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

8x30

X8

4,5x50

X6

3,5x30

5x60

3,5x16

Monteringsanvisning
Underskap hylleavslutning
UH3
191210

Før montering kontroller
at pakken er uskadet og
inneholder alle deler
beskrevet nedenfor.
Følg deretter
monteringsanvisningen
trinn for trinn som
beskrevet på de
etterfølgende sidene.
Before assembling,
please check for
damages and that
all components as
described below is
included in the package.
Please follow the
assembling step by
step as described
on the following
pages

8x30

4,5x50

X12 X15

3,5x30

5x60

Monteringsanvisning
90/90 hjørneskap
UH90

1/2

OBS! Krav til ventilasjon se neste side

Monteringsanvisning
innbyggingsskap

52

44 41

37
36

25 22 19
15
18

11
10

6

2

Montering av skinner for 3-skuff: 2-11-19
Montering av skinner for 5-skuff: 2-6-10-15-19
Montering av ovn + 3-skuff: 2-11-19, fast hylle i hull 22
Montering av ovn og mikro + 3-skuff: 2-11-19, fast hylle for ovn i hull 22, fast hylle for mikro i hull 41
Montering av ovn + 2-skuff: 2-11, fast hylle i hull 18
Montering av ovn og mikro + 2-skuff: 2-11, fast hylle for ovn i hull 18, fast hylle for mikro i hull 37
Montering av 3-skuff + uttrekksskap m/3 skuffer: 2-11-19-25-36-44
Montering av 3-skuff + uttrekksskap m/4 skuffer (TH): 2-11-19-25-36-44-52

Monteringsanvisning
skuffeskinner

1/2

Det anbefales å montere skuffeskinner i hver side på skroget
før dette settes sammen. I pakken med skuffedeler finnes en
detaljert monteringsanvisning for skuffemontasje.

Skinnene festes ved hjelp av
medfølgende skrue i hull nr 3
fra fronten på skuffeskinnen

Innvendig skuff (uten skuffefront):
Skinnene festes ved hjelp av
medfølgende skrue i hull nr 2
fra fronten på skuffeskinnen

Krav til ventilasjon av
innbyggings hvitevarer
For alle innbyggingsprodukter som kjøleskap, kombiskap, fryser,
ovn, mikro og varmeskuff er det krav til ventilasjon i skapet
som produktet skal bygges inn i.
Generelt skal bunn, topp og fastehyller nedkappes (se tegning)
slik at det sikres en gjennomgående luftstrøm i skapet
tilsvarende minimum 150cm2
Alternativt kan det bores hull i hyllene som sikrer tilsvarende
ventilasjon
For ovn og mikro som skal bygges inn i høyskap medfølger
en "fastmontert hylle" som er tilpasset for ventilasjon.
For innbyggingsprodukter i høyskap skal medfølgende
ventilasjonsrist(er) monteres oppe/nede (sokkel)
For nærmere beskrivelse av krav til ventilasjon for
innbyggings hvitevarer, henvises til hvitevareleverandørens
kravspesifikasjon

MONTERINGSANVISNING
sokkelfot: normalhøyde 150 mm
justering: fra 145 – 173 mm

vegglist (følger ikke med)

montering av sokkellist
front-clip

1. fest klipsen
på frontsokkelen

2. skyv under
skapet (se bildet)

side-clip

1. fest klipsen
på endesokkelen

2. skyv under
skapet (se bildet)

sokkellist leveres i hele lengder og tilpasses til front- og endesokkel

