Skagerack Badrumsmöbel
Tack för att du köpt en badrumsmöbel från Demerx i Kinda AB.
Vi hoppas möbeln kommer att vara till stor belåtenhet och inbringa mycket glädje.

Instruktioner
- Underskåp med porslinstvättställ (kommod) Provplacera och märk ut placering av underskåpet på önskad plats.
Porslinstvättstället kommer att lägga till ca: 4 cm.
(Rekommenderad standardhöjd: 85 cm från golvet till porslintvättställets topp)
Var noga med att underskåpet placeras vågrätt.
För Skagerack 50: Skruva fast de 2 blecken med medföljade skruv, börja med att skruva fast med en skruv.
De ska sitta 25 cm från underskåpets topp och med ca: 44 cm mellanrum räknat från bleckens ytterkant.
Provplacera underskåpet; när de vita konsolerna på underskåpets insida ser ut att passa bra på blecken, skruva fast blecken
med resterande skruv. Nu kan du hänga på underskåpet.
För Skagerack 60 & 70: Skruva fast blecket i ena änden. Det ska sitta 25 cm från underskåpets topp. Kontrollera att
blecket sitter vågrätt. Skruva fast i andra änden. Nu kan du hänga på skåpet.

Skagerack 50

Skagerack 50

(Vissa modeller)

60 & 70

Placeras ca: 25 cm från underskåpets
topp och med ca: 44 cm mellanrum
räknat från ytterkant

Denna skruv justerar
nivån vertikalt

Justera sedan underskåpet så det sitter tätt
emot väggen genom att skruva på de två
skruvarna illustrerade till höger:

Denna skruv justerar
nivån emot väggen

Nu kan du placera porslinstvättstället på underskåpet. Vill du fästa tvättstället i väggen för extra låssäkerhet,
använd de medföljande franska träskruvarna.
Dörren kan höger eller vänster hängas. Viktigt! Använd träkloss eller dyl. som mothåll på utsidan av dörren vid
Spegelskåpets baksida
genomborrning av de förborrade hållen så att materialet/lacken ej fläcks på utsidan.
Handtaget ska monteras i de 2 översta hålen (vågrätt).
För inkoppling av vatten och avlopp, kontakta behörig VVS-installatör!

- Spegelskåp och Halogenbelysning/LED belysning Spegelskåpet skall hängas på medföljade rostfria beslag. Borrmall med
exakta C/C mått för dessa är inkluderade i förpackningen. Börja med att
vika ut pappret med borrmallen. Märk sedan ut och skruva fast beslagen
med medföljande skruv. Lyft sedan upp spegelskåpet med dörren stängd och häng
på beslagen (dörrens gångjärn kan skadas om dörren är öppen vid lyftet).
Öppna dörren och skruva fast skåpet i de 4 skruvhålen med medföljande skruv.
Vid betong; märk ut skruvhålen och lyft ner skåpet med dörren stängd för att borra och plugga.

Upphängningshål
för beslag

Ska halogenbelysning/LED belysning monteras görs detta innan placering på vägg.

OBS! All elektrisk installation måste utföras av behörig elektriker.
Halogen/LED belsyningsrampen sätts fast på spegelskåpet genom 2 skruv (medföljer halogen/LED belysningen). OBS! Var
noga med att skruvarna skruvas ned lodrätt och ej dras för hårt. Annars riskerar materialet att spricka.
Garanti gäller ej för detta.

www.demerx.se

Demerx i Kinda AB
Box 50 | 590 40 Kisa | Tel: 0494-719 80 | Fax: 0494-124 50
E-post: demerx@demerx.se | www.demerx.se

v.2_2010_09

Var gärna 2 personer för att förenkla uppsättningen.

