Monteringsanvisning

Nostalgi/Karisma
snedkapad
1.

Börja med att montera inredningen

Hylla lämplig för
montering av
styrskena

Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig
styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant (ang styrskenor, se också information på denna monteringsanvisnings sista sida).
Var noga med att montera denna hylla 100% i våg, med hjälp av
ett vattenpass.

Vattenpass

2.

Montera styrskena längs hyllans framkant
Fig 2 a
Hylla

Styrskena

Styrskena
Dubbelhäftande tejp

Fig 2 b
Hylla

Hyllfäste
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3.

Montera tak- och golvskenor
Takskena

Monteringsanvisning

Genom att följa de måttanvisningar som anges i ”Monteringsanvisning Nostalgi & Karisma” monteras tak-och golvskenor.

Golvskena

4.

Montera LED-belysning på snedkapad dörr

5.

Justera in den snedkapade dörren

Efter att takskenan är fäst, rullar du ut ljusbandet. Ta bort tejpen
på baksidan av bandet och fäst sedan ljusbandet i takskenan.
Sätt i kontakten direkt i vägguttaget.

Placera den snedkapade dörren i bakre spåret i tak- och golvskenan. För över dörren helt mot väggen. Håll dörren på plats
och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i ”Monteringsanvisning Nostalgi & Karisma”.
Lyft ur dörren igen.
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6.

Märk upp styrbeslagets placering i höjdled.

Mät höjden H till överkant styrskenan.
Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från
golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar H - 27 mm (se fig 2a) eller H + 6 mm (se fig 2b) beroende på inredning. Sammanbind punkterna med en linje tvärs
över dörrens baksida (se fig. till vänster).
OBS!
På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under
punkt 5, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt
korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed
kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets
funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan.

Mät höjden H
till överkant
styrskenan

H - 27 mm eller
H + 6 mm

H - 27 mm eller
H + 6 mm

Linje

Golv

7.

Märk ut styrbeslagets placering i sidled.
Sett ovanifrån

Ca. mitt på respektive dörr - styrarmen vrides mot väggen

Styrskena

min. 230mm
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8.

Montera styrbeslaget

Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera
fast styrbeslaget vid markeringarna.
Var noga med att fästa beslaget rakt!

Sett från sidan
Linje

Montering av styrarm vid trähylla
enligt fig 2 a

9.

Montering av styrarm vid trådhylla
enligt fig 2 b

Justera den snedkapade dörrens gång i takskenan
Hylla
Styrskena

Större avstånd

Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens
placering i djupled (se fig till vänster).
Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel.
Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm
till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda
skruvarna.

Baksida skjutdörr
Hylla

Baksida skjutdörr
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Mindre avstånd

Styrskena

Slutligen: Montera övriga raka skjutdörrar.
Genom att följa anvisningarna i ”Monteringsanvisning Nostalgi &
Karisma” monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen.

www.lumi.se

