HANDLEIDING
montage
hangkasten / muurplanken
Montage muurplanken.
-

-

Bepaal de hoogte waarop de muurplank moet komen.
Teken de plaats waar de muurpennen komen af
Boor op de afgetekende plaatsen een gat van 10mm van tenminste 65mm diep
Sla de plug in de muur
Draai het draadeind vast in de muurpen
Draai de muurpen inclusief de ring in de plug totdat de pen vast tegen de muur zit
U kunt de muurplank stellen door de muurpennen iets te verdraaien, de muurpennen
zijn excentrisch zodat de hoogte in te stellen is, en de muurplank waterpas gehangen
kan worden.
Schuif de muurplank over de muurpennen tegen de muur

Afstelling ophangmechaniek.

-

Bepaal de hoogte waarop de kast moet komen.
Teken voor iedere romp de plaats af waar de gaten moeten komen
Boor de gaten 10mm tenminste 65mm diep
Sla de pluggen in de muur
Draai een haakse duim in de plug tot ongeveer deze 5mm uit de muur steekt
Hang de kast met de ophangmechanieken over de haakse duimen
Stel de ophangmechanieken af
Schroef A voor hoger/lager:
Met de klok mee is kast omhoog
Tegen de klok in is kast omlaag
Schroef B voor los/vast tegen de muur
Met de klok mee is kast tegen de muur
Tegen de klok in is kast van de muur

Haakse duim:

Ophangmechaniek:

Schroef A

Schroef B

Kastophangmechaniek D851003/4.
- Bepaal de hoogte waar de kast moet hangen.
- Teken de gaten af en boor de gaten 10mm op minimaal 65mm diep
- Sla de plug in de muur en schroef de haakse duim er in
- Hang de kast op de haakse duimen
- Stel de kast met de stelschroeven achter de plastic kapjes aan de binnenzijde van de kast
Bovenste schoef is voor los/vast tegen de muur
Onderste schroef is voor hoog/laag hangen (waterpas)

Koppellen van kasten.
-

Boor gat van 5mm voor de koppelbout
Steek de koppelbout in het gat en draai aan beide zijden de bouten er in.

Zijde Linkerromp + Zijde Rechterromp

Stapelen van kasten.
Voor het koppelen worden dubbele bolzen gebruikt.
- Steek een bols in elk gat
- Draai deze aan de binnenzijde van de kast vast
- Plaats de andere kast er op zodat de bolzen daar ook in de gaten vallen.
- Draai ook deze bolzen vast
- De kasten zitten nu aan elkaar vast.
Denk er wel aan dat de bovenste kast ook aan de muur vast zit in verband met omvalgevaar
Dubbele bols:

Gat aan bovenzijde voor bols:

VEEL SUCCES
Met het monteren van uw kast

Gat met bols bevestigd:

