HI280HYLLYSTÖ
ASENNUSOHJE
4 pylvästä
*hyllytasot

SINKITTY HYLLYSTÖ

*hyllytasopalkit

Pultiton järjestelmä, nopea ja helppo asentaa
Korkealaatuiset sinkityt metalliosat takaavat hyllystön vakauden
ja lujuuden
Hyllytasojen paikat muutettavissa
Noudata turvallisuusohjeita asennuksessa ja hyllystön täytössä

1 asennusavain

4 ruuvia

8 lattiakiinnitintä
(tarvittaessa)

4 aluslevyä

Käytä hanskoja

Tasoita alusta

Asenna hyllytasot
tasaisin välien

Älä kiipeä hyllyyn

Fix to floor if
necessary

4 suojusta
(lisäosa)
4 tukilevyä

Vältä kontaktia
veteen

Täytä hyllytasot
alhaalta ylöspäin

Kiinnitä
tarvittaessa
lattiaan

Do not climb
shelving

Kierrätys: Metalliosat eivät sisällä ympäristölle
vaarallisia aineita, kierrätä tarkoituksenmukaisella
tavalla.

www.kasten.fi

* Hyllytasojen ja hyllytasopalkkien määrä vaihtelee tilatun kokoonpanon mukaan

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖPUOLELLA

A Member of the Constructor Group

NOUDATA HUOLELLISESTI ASENNUSOHJETTA

1

Aseta pylväs niin, että hakaset ovat oikealla
ja osoittavat ylöspäin. Merkitse 3. ja 4. reikä
alhaaltapäin tukilevyn paikaksi. Kohdenna
tukilevyn soikeat reiät pylvääseen.

6

Tarkasta, että tukilevy on kunnolla kiinni
pylväässä. Toista sitten vaiheet 4 ja 5
tukilevyn toisen reiän osalta.

11

Toista vaiheet 1-10 pylväillä 3-4. Nyt sinulla
on kaksi tikasta valmiina (kuten kuvassa)

16

Kiinnitä toinen pylväs hyllytasopalkkiin
(Apu on ehkä tarpeen tässä vaiheessa).

21

Asenna loput hyllytasot. Tee näin: Pidä
hyllytason etureunaa alempana kuin
takareuna, sovita hyllytaso takana olevaan
hyllytasopalkkiin varmistaen, että hyllytaso
asettuu kunnolla kielekkeiden varaan. Nosta
hyllytason etureuna ylös vaakatasoon ja
tipauta taso paikoilleen.

• Ruuvimeisseli

2

Aseta pylväs lattialle. Ota tukilevy ja aseta
se pylvään 3. ja 4. reikään (tukilevyn
karheampi puoli ja pylvään reiät pitää
olla samalla puolella). Paina tukilevy
pylvääseen ja varmista, että reiät osuvat
kohdalleen.

7

Merkitse pylvään yläpäästä 5. ja 6. reikä.
Asenna seuraava tukilevy tähän.

12

Aseta aluslevy pylvään alapäähän.

17

Lisää toinen hyllytasopalkki takapylväisiin
ylös.

22

Mikäli hyllystö pitää kiinnittää lattiaan,
poraa kaksi reikää jokaista uloimman
pylvään aluslevyä varten ja käytä
lattiakiinnittimiä.

Suosittelemme, että asennuksen
suorittaa suojakäsinein ja
turvakengin varustautunut pätevä
henkilö.

• Vasara

3

Levitä väliä tarvittaessa ruuvimeisselillä.

8

Toista vaiheita 2-6 ylimmän tukilevyn osalta.

13

Kiinnitä jokainen aluslevy ruuveilla

18

Määrittele hyllytasojen paikat. Asenna
loput hyllytasopalkit halutuille paikoille
takapylväisiin.

23

Aseta viimeiseksi suojukset pylväiden
yläpäähän.

4

Tarkasta, että tukilevyn ja pylvään rei’ät
ovat kohdakkain. Aseta asennusavain
reikään tukilevyn sileältä puolelta.

9

Kun molemmat tukilevyt ovat kunnolla
kiinni pylväässä, sovita toinen pylväs
paikalleen. Aseta tukilevyn päät toiseen
pylvääseen. Varmista, että pylväs on
oikein päin.

14

Nosta tikas ylös. Kiinnitä hyllytasopalkki
etupylvään alimpaan ja toiseksi alimpaan
hakaseen.*

19

Asenna kattotaso ensin. Hyllytason
takareuna asetetaan ensin paikoilleen.
Hyllytasopalkissa on kielekkeet, joiden
varaan hyllytaso asennetaan (katso kuva).

24

Hyllyvälikkö on nyt valmis käyttöön.

5

Käännä asennusavainta 180° pylvään ja
tukilevyn yhdistämiseksi. Voit tarvittaessa
asettaa pylvään alle puukapulan.

10

Käytä asennusavainta toisen pylvään ja
tukilevyjen yhdistämiseen kuten vaiheissa
2-6.

15

Varmista hyllytasopalkkia asennettaessa,
että palkin kielekkeet kiinnittyvät oikein
pylvään hakasiin.

20

Kun hyllytason takareuna on kunnolla
paikoillaan, aseta hyllytason etureuna
etupylvään hakasiin.

25

Lastaa hyllystö alhaalta ylös ja varmista,
että paino jakautuu tasaisesti.

* Kiinnitettäessä hyllystö betonilattiaan saa alimman hyllytason etäisyys lattiasta olla enintään 800 mm (hyllytason yläreuna). Vapaastiseisovan hyllystön alimman tason etäisyys lattiasta saa olla maks. 100 mm (hyllytason yläreuna).
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Tuotenro: 046593 HI280 asennusohje

Tarvittavat työkalut:
• Asennusavain
(sis.)

