Monteringsveiledning
Stoppere
For horisontal bruk i bæreveggene
Bruk av den horisontale stoppfunksjonen brukes vanligvis i midtre og nederste del i et skap. Se baksiden
for monteringsinstruksjonene for stopperen i diagonal stilling.
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Stopperen består av 2 deler. Den lange delen som
kan stikkes inn i de dertil tiltenkte hullene i modulen, og den korte delen som kan skyves som feste
for den andre delens utstikkende del.
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Hvis kun modulens horisontale funksjonalitet
skal brukes, skal stopperens lange del monteres
på undersiden av modulkanten gjennom hullet.
Festedelen kan deretter enkelt skyves over stiften til
den lange delen fra modulen og ut.

3

Stopperen som nå er montert (bruk alltid et sett
per modul) sørger i kombinasjon med den spesielle
profilen i bæreveggen for at modulen kan trekkes
maksimalt ut, og ikke kan trekkes helt ut av skapet
eller reolen ved et uhell.

Din modul med monterte stoppere for horisontal stilling er klar til bruk!
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Monteringsveiledning
Stoppere
For diagonal bruk i bæreveggene
Bruk av stoppfunksjonen i den såkalte (horisontale) vippestillingen brukes vanligvis i den øvre delen i et
skap. Dette forbedrer synligheten til produktene i de høyereliggende modulene.
Se baksiden for monteringsinstruksjonene for stopperen for den horisontale stillingen.

1

Stopperen består av 2 deler. Den lange delen som kan
stikkes inn i de dertil tiltenkte hullene i modulen, og den
korte delen som kan skyves som feste for den andre delens
utstikkende del.

2

Hvis modulens «vippefunksjonalitet» skal
brukes, skal stopperens lange del monteres på
oversiden av modulkanten gjennom hullet.
Festedelen kan deretter enkelt skyves over
stiften til den lange delen utenfra og inn.

3

Stopperen som nå er montert (bruk alltid et sett per
modul)sørger i kombinasjon med den spesielle profilen
i bæreveggen for at modulen kan trekkes maksimalt ut,
og henges der i 27° vinkel. En annen fordel med bruk av
stopperne er at modulen ikke kan trekkes ut av skapet eller
reolen ved et uhell.

Din modul med monterte stoppere for diagonal stilling er klar til bruk!
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