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Justera skåpet med ställfötterna
så att det står våg-/lodrätt.

Adjust the cabinet with the adjustable
feets so that it is horizontal/vertical.
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Höjdjustering:
Rotera höger = upp
Rotera vänster = ner

Height adjustment:
Turn right = up
Turn left = down

Vid behov, justera dörrarna så att dessa linjerar mot skåpets sida.

If necessary, adjust the doors so that those align against the cabinet side.



A  Placera dörren i styrningen

(listen) på skåpets botten.

B  Tryck försiktigt in luckans

överkant mot beslagen.

A  Insert the door into the

guide (the rail) on the base.
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Lyft därefter upp dörren
och snäpp fast i beslagen.

CLICK!

Lift up the door and snap it
into each plate.

B  Press carefully the upper
edge of the door towards the
runners.
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Montera - Assembly

Höjdjustering:
Rotera höger = upp
Rotera vänster = ner

Height adjustment:
Turn right = up
Turn left = down



3 Demontera - Removal

A

B

A  Lyft upp dörren något.
B  Pressa ihop spärrarna på beslagen

med fingrarna.

A  Lift up the door slighty.
B  Press the catches of the runners

together with two fingers.

4

A  Dra därefter försiktigt ut luckans
överkant framåt så den går fri från
toppskivan.

B  Lyft ur luckan ur skåpet.

A  Draw out the upper side of the door
forward carefully.

B  Take the door out from the cabinet.

A

B
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Dörrstoppar kan justeras vid behov.
Dessa är monterade i aluminiumskenorna på båda sidor.

The stops can be adjusted if necessary.
These are mounted in aluminum rails on both sides.

Sexkant nyckel storlek
2,5 skall användas för
att utföra justering. Lossa stoppskruv enligt bild.

Flytta stoppen 10-15 mm
enligt bild.

Skjut dörrarna försiktigt mot
sidan/sidorna, stoppa när det
är 6-7 mm kvar. Se bild.

Then, open the door/doors.
Then the stops are considered
in the correct position. Mark
where the stop are located,
as shown.

Skruva nu fast stopparna och
se till att dessa inte flyttar sig.
Nu är det bra om det är markerat.

Hexagonkey size 2,5
should be used to
perform the adjustment.

Loosen the stop as shown.

Move the stops 10-15 mm
as shown.

Slide the doors gently against
the side/sides, stop when it
is 6-7 mm left. As shown.

Öppna därefter dörren/dörrarna.
Då skall stopparna vara i rätt
läge. Markera gärna var
stopparna är placerade, se bild.

Fasten the stop and ensure
that they are not moving.
Now it's a good thing if it
is marked.
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