Kalusteiden asennusohjeet

Starttipaketti
Kalusteiden mukana toimitetaan Starttipaketti joka sisältää aloituspakkaukset ruuveista mitä asennuksessa voidaan käyttää. Kalustetoimituksesta riippuen ruuveja ja
muita asennukseen tarvittavia tarvikkeita voi hankkia lisää hyvin varustelluista rautakaupoista.
Starttipaketin sisältö:
- Kalustekulma
20kpl Käytetään esim. työtasojen kiinnittämiseen
- Puuruuvi 3,5x15
100kpl Käytetään kalustekulmiin ja putkijalkojen kiinnittämiseen
- Puuruuvi 3,5x40
100kpl Käytetään työtasojen kiinnittämiseen etureunassa sidelistan läpi
- Puuruuvi 4x27
100kpl Käytetään runkojen yhdistämiseen
- Puuruuvi 5x60
50kpl Käytetään runkojen kiinnittämiseen sidelistan läpi rakenteeseen
- Reunanauhaa
- Harmaa sabluuna vedinreikien porauspaikkojen merkkaukseen
- Valkoisia sokkelikiinnikkeitä etusokkelin kiinnittämiseen
- Mustia sokkelikiinnikkeitä tarralla päätysokkeleiden kiinnitykseen.
- Asennusohje

Lisäksi asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja:
- Akkuporakone
- Katkaisu/jiiri sirkkeli
- Pöytäsirkkeli tai vaihtoehtoisesti käsisirkkeli
- Kuviosaha tai vaihtoehtoisesti pistosaha
- Pitkä vesivaaka tai ristiviivalaser
- Silikonipuristin
- Reikäsahasarja
- Rullamitta
- Merkkauskynä

Kiinnityskorkeus
Kuvassa esitetty kalusteiden kiinnityskorkeudet. Jos sokkelikorkeus on muu kuin kuvassa oleva 155mm niin vähennä tai lisää se esitettyihin mittoihin.
Tarkasta, että seinärakenne on riitävän tukeva kiinnityskohtien korkeudelta. Aloita asennus alakaapeilla.

Alakaappien yläreunaan lattiasta 870mm ja yläkaappien alareunaan 1365mm, tällöin välitilan korkeudeksi jää 465mm käytettäessä 30mm paksuista tasoa.
Kiinnitysrima kalusteen sisällä on korkeudeltaan 50mm.

Alarunkojen ja komeroiden asennus
- Aloita asennus aina nurkasta.
- Merkitse seinään alakaappien yläpinnan korko. Säädä rungon jalat oikeaan korkeuteen. Lattian korkein kohta määrittää lähtötason.
- Kiinnitä kalusteet toisiinsa 4x27mm ruuveilla.
- Kiinnitä kalusteet sidelistan läpi puuseinään tai levytettyyn seinään tukirangan kohdalle 5x60mm ruuveilla.
- Betoni- tai tiiliseinään kiinnitys 60mm naulatulpalla tai muulla kiviseinään soveltuvalla kiinnikkeellä. (kiinnikkeet eivät sisälly toimitukseen.)
- Muista asentaa tarvittavat irtosivut
- Tarkista kalusterivistön suoruus vatupassilla sekä vaaka- että pystysuunnassa.
- Kalusteisiin tehtävät aukot pistorasioille ja putkille ym. on syytä tehdä ennen kalusteiden kiinnittämistä seinään.
- Komeroissa on sivusokkelit paikoillaan valmiiksi.
- POISTA KOMEROIDEN ALAPÄÄSTÄ PAHVISET KULJETUSSUOJAT ENNEN ASENNUSTA

Työtasojen asennus
- Kiinnitä taso edestä rungon etusidelistasta 4x27mm ruuveilla (taso min 30mm)
- Kiinnitä taso takaa kulmarautoja apunakäyttäen 3,5x15mm ruuveilla
- Sahaa tasoihin tarvittavat aukot altaalla ja liesitasolle, Täytä sahatut aukon reunat esim. silikonilla. (myös puuliima tai vesieriste käy)

Välitilalaminaatin tai Aluco levyn asennus
- Sovita välitila levy paikoilleen, mittaa ja tee tarvittavat reitykset esimerkiksi pistorasioille.
- Laita asennusliimaa välitilalevyn taustapuolelle nauhaksi ja paina levy paikoilleen.

Yläkaappien asennus
- Mikäli olet asentanut välitilalevyn, asenna yläkaappien rungot suoraan välitilalevyn päälle.
- Yläkaappien asenusta varten merkitse seinään yläkaappien alapinnan korko.
- Varmista että kaapit ovat suorassa, jottei kaappilinja karkaa vinoon
- Huomioi runkojen asennuksen yhteydessä ovien kätisyys.
- Asenna mahdolliset valolistat vasta välitilan laatoituksen tai välitilalevyn jälkeen

Kalustejalan säätö
Jalan mittaa voidaan säätää kahdessa eri mitta-asennossa.
Asento 1. 90mm-126mm (oletus)
Asento 2. 139mm-175mm. (vedä säätöjalka irti, käännä 90° ja laita jalka takaisin paikoilleen)

Khh ja Wc Alumiinijalka
Alumiinijalat asennetaan vain etureunaan, takaosa kalusteesta kiinnitetään seinään.
Ensimmäinen jalka kiinnitetään 10mm kalusteen pääty reunasta, seuraavat jalat runkojen sauman kohdalle. Syvyys suunnassa jalan voi asentaa 10-50mm kalusteen
etureunasta. Jalat kiinnitetään 3,5*15mm ruuveilla.

Sokkelit
Lyhennettäessä sokkelia voit viimeistellä sahatun pään Startti-paketissa olevalla silitettävällä reunanauhalla.
Sokkelit kiinnitetään joko ruuveilla kalusteiden sisäpuolelta tai mukana toimitetuilla sokkelikiinnikkeillä.
Sokkeli klipsejä käytettäessä sivusokkelin kiinnitys tarraklipsiin tule varmistaa naulaimella.

Mittaa sokkelin korkeus useammasta kohdasta, lattian epätasaisuuksien vuoksi. Saahaa sokkeli tarvittaessa oikeaan korkeuteen.
Asenna päätysokkelit ensin. Laita mustat sokkeliklipsit kiinni reunimmaisten runkojen päätyjalkoihin, ja paina päätysokkelit paikoilleen.
Varmista kiinnitys ruuvaamalla musta sokkelikiinnike sisäpuolelta sokkeliin.

Saranan kiinnitys ja irroitus
Aseta sarana ovessa olevaan saranaporaukseen, varmista että sarana on painettu pohjaan saakka, lukitse sarana kiertämällä ruuvit pohjaan.

Vasemmalla:
Saranana vaimennus päällä
Oikealla:
Saranan vaimennus pois päältä

Saranan kiinnitys runkoon ja säätö
1. Aseta sarana aluslevyssä olevaan koloon.
2. Paina saranan takaosasta, sarana lukittuu paikoilleen.

1. Korkeuden säätö. Löysää aluslevyjen ruuvit.

2. Syvyys suuntainen säätö

Irroita sarana aluslevystä vapauttamalla lukitusvipu saranan takaa.

3. Sivuttais suuntainen säätö

Tandembox- laatikoiden asennus ja säätöohje
Etusarjan kiinnitys

Reelingin kiinnitys takasarjaan

Etusarjan irroitus

Reelingin kiinnitys etusarjaan

Etusarjan kallistus Antaro reelingillä

Etusarjan säätö

Harn- laatikoiden asennus ja säätöohje
Etusarjan kiinnitys ja irroitus laatikon runkosivuihin

Etusarjan korkeus- ja sivuttaissäätö
1. Korkeussäätöön on molemmissa etusajakiinnikkeissä epäkeskoruuvi, jota pyörittämällä etusarja liikkuu ylös ja alas
2. Sivuttaissäätö
- Löysää etusarjakiinnikkeen ruuvit molemmilta puolilta
- Siirrä etusarjaa sivuttaissuunnassa haluttuun kohtaan
- Kiristä etusarjakiinnikkeen ruuvit molemmilta puolilta

