MONTERINGSANVISING
EDGE MODULFÖRVARING

1. BÖRJA MED ATT BESTÄMMA VAR ”PUSH-TO-OPEN” FUNKTIONEN SKA VARA
Varje modul är försedd med sk. ”push-to-open”. Detta betyder att du trycker på dörren för
att den ska öppnas. För att detta ska fungera på bästa sätt är det viktigt att funktionen
sitter där du oftast trycker för att öppna modulens dörr. På din Edge modul sitter det ett
”PUSH-TO-OPEN” märke där funktionen är förmonterad från fabriken.

a. Ställ modulerna direkt på golvet i samma ordning som de sedan önskas att
monteras ihop. Kontrollera att dörrarna öppnas på önskat håll.
b. Om dörrarna öppnas på önskat håll gå till ”2. MONTERA IHOP TVÅ ELLER
FLERA MODULER”.
Om dörren öppnar åt fel håll fortsätt läs punkt c nedan.
Om dörren öppnar på rätt hål men ”push-to-open” placeringen kommer för lågt
eller för högt gå till punkt d.
c. Om dörren öppnas åt fel hål.
Vänd skåpet upp och ner så att dörren öppnas på rätt hål. Nu kommer
sannolikt ”push-to-open” funktionen att vara placerad för högt eller lågt. Lossa
därför ”push-to-open” funktionen med skruvmejsel och placerad den i önskad
hörna.

d. Flytta ”Push-to-open” funktionen.
Öppna skåpet och lossa ”push-to-open” funktionen med skruvmejsel och
placerad den i önskad hörna.

2. MONTERA IHOP TVÅ ELLER FLERA MODULER
OBS! Om flera moduler ska monteras i höjd måste detta göras efter att benställningen
är monterad.
a. Börja med att vända alla modulerna som ska vara i nedersta raden upp-ochner. Tips! Det kan vara bra att markera vilken sida som är uppåt på baksidan av
modulerna för att säkerställa att någon modul inte råkar monteras på fel håll.
b. Ställ två av modulerna så att de är exakt i linje, hörn mot hörn. Fixera de gärna
så att de inte flyttas under tiden du borrar och monterar ihop dem.

c. Borra hål (5 mm borr) för att sedan kunna skruva ihop modulerna. Om du har
en lådmodul, måste lådorna först tas ur. Moduler med dörrar kan ibland vara
lättare att montera ihop om dörren(arna) tillfälligt tas bort.
d. Alla moduler är förberedda för borrning. Se på bilden nedan vilket hål som
gäller för just de moduler som ska borras. Borra alla fyra hålen enligt
anvisningen.

e. Tryck igenom den ena delen av kopplingsskruven och skruva på den andra
delen från andra sidan. Spänn åt.

f.

Upprepa momentet om flera moduler ska monteras i samma rad.

g. Ska flera moduler monteras ovanpå varandra rekommenderas att först
montera på benställningen på nedersta raden innan de övriga modulerna
monteras i höjd.

3. MONTERA MODULER I HÖJD
OBS! Ska flera moduler monteras ovanpå varandra rekommenderas att först montera
på benställningen på nedersta raden innan de övriga modulerna monteras i höjd.
a. Vänd rätt så att den nedersta raden av moduler står rätt monterade på
benställningen.
b. Sätt stift i alla för borrade hål på modulerna i den nedre raden.

c. Montera försiktigt på modulen(rna) som ska stå på nästa rad.

d. Fixera så att modulerna i övre raden är helt i linje med varandra.

e. Följ anvisningen i punkt 2C till dess att alla modulerna är monterade.

4. MONTERA PÅ BENSTÄLLNINGEN/SOCKEL
a. Sätt stift i två av de fyra för borrade hålen på ovansidan av
beställningen/sockel så att de match de för borrade hålen i modulens
undersida.
b. Placera benställningen/sockel på den upp-och-ner vända modulen(rna).

c. Fixera beställningen/sockel genom att skruva i de medföljande träskruvarna i
hålen som finns i benställningen/sockel.

d. Vänd modulen rätt.
OBS! Tänk på att eventuellt justera benen om golvet där modulen ska stå inte
är helt rakt. Detta görs genom att skruva tassen upp eller ner på
benställningen/sockel.
OBS! Ska flera moduler monteras i höjd läs instruktionen punkt 3.

5. MONTERA PÅ TOPPSKIVAN
a. Nu är alla modulerna monterade ihop och står på benställningen. Medföljer en
toppskiva ska denna monteras nu.
b. Sätt stift i två av de fyra för borrade hålen på undersidan av toppskivan så att
det passar de för borrade hålen i den översta modulen(rna).

c. Placera toppskivan ovanpå den översta modulen(rna) så att stiften går ner i
modulens för borrade hål.

6. VÄGGMONTERING
OBS! Modulens(ernas) medföljande pluggar och skruvar är ämnade för betongväggar.
Ska modulen(erna) hängas på annan typ av vägg måste annan plugg och skruv
användas som är lämpade för typen av vägg och vikt.

a. Väggfästet är smalare än modulen. Detta för att i efterhand kunna justera
modulen i sidled. Montera därför väggfästet mitt på modulens bred för att i
efterhand kunna justera modulens placering till vänster eller höger om så
önskas.
b. Placera väggfästets underkant 14 cm (+1 cm om toppskiva finns) nedanför
önskad höjd på modulen.
c. Placera väggfästet i mitten av modulens horisontella placering. Använd ett
vattenpass för att säkerställa att väggfästet är helt vågrätt. Markera ut
borrhålen med ett vasst föremål.
d. Borra hål i väggen, tryck i pluggen och skruva fast väggfästet med den
sluttande ovansidan inåt väggen.
e. Häng på modulen försiktigt på väggfästet. Justera placeringen i sidled genom
att skjuta modulen på väggfästet.
OBS! Tänk på att modulen inte är fixerad i väggfästet utan endast hänger där
av sin egen tyngd.

7. JUSTERING
a. Justering och av/på montering av dörrar.

b. Justering och av/på montering av lådor.
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