
1. Monteringsanvisning

         för TB35 låd och gryt-insats monterad på fästplåtar.

1. Montering av fästplåtar med rullgejder i befintlig lådhurts.  

a. Ställ fästplåtarna på botten av stommen. Se bild 1.

b. Måttet från framkant på stommen till framkant på främre fästplåten skall vara 3 mm. Se bild 1.

c. Skruva fast med skruv 4,5 x 16, kullrig skalle, i fästplåtarna.

d. OBS! Skruva även fast lådgejdern genom fästplåten med skruv 3,5 x 16, platt skalle.

    Bild 1.                     Fästplåt Bild 2a.          Bild 2b.

2. Montering av lådfronter.

a. Sätt dit markeringsmallarna på lådsidorna, en vänster en höger. Se bild 2a och 2b.

b. Börja med den nedre lådfronten. Håll fronten jämt i underkant med lika mycket synlig stomme på båda

    sidor. När frontens placering är bra, dunka till på varje sida där markeringsmallarna sitter. Se bild 3.

c. Lossa frontbeslagen, se bild 5 och 6, från lådsidorna samt skruva fast dem på lådfronten i de små hålen 

   efter markeringamallarna med skruv 3,5 x 16. Flytta upp markeringsmallarna till nästa låda.

d. Om reling ska monteras ovanför lådsidorna - gå nu vidare till papper nr.2 med relingsmontering. OBS!

    denna punkt gäller endast grytlådor med bakstycken h135 och h199mm. Annars gå vidare till punkt e.

e. Montera på lådfronten mot lådsidorna, ett "klick" hörs och nu sitter fronten fast på lådan. Se bild 4.

 Bild 5.

 Skruv för borttagning 

 av frontbeslag.

 Skruv för justering

 i höjdled. Låsskruv för

 fixering.

 Justerskruv i sidled

Bild 3.               Bild 4.

 Bild 6.

3 mm  Frontbeslag

f. Fronterna går att justera på höjden med justerskruven. När fronten hamnat rätt,  fixera med låsskruven.

    Om så önskas finns även en skruv för justering i sidled. Se bild 5. 

g. När du är nöjd med justeringen (fronten är jämn i underkant och bra i sidled),

    lägg en 3 mm distans (tex. 10-kronors mynt) på den första frontens överkant. Se bild 3. 

    Placera nu nästa front på distansen, rakt i sidled mot första fronten, dunka till vid markeringsmallarna

h. Upprepa punkt c d e f och g.



        2. Monteringsanvisning
         för relings montering till TB grytlådor.

Följ monteringsanvisning papper nr 1 (TB35 låd och gryt-insats monterad på fästplåtar) t.o.m punkt 2c.

Fortsätt därefter med detta papper. Se bilder 7-9 av låddelar och markeringsmallar samt gå vidare

till punkt 3a nedan.

Bilder av låddelar och markeringsmallar

              Frontbeslag

Fäste för
relingsrör

Lådfront Relingsrör                       Lådsida Skruv 4,0x16 

(2 relingsrör: höger/vänster = 1 set) Konisk skalle

Relingsrör

3.

a. Passa in frontbeslagen i markeringsmallarna (OBS! Vänster / höger) och markera med penna i 

     kryssen var fästet för relingsröret ska fästas i lådfronten.

    Nedersta hålen markeras för 135mm högt bakstycke =  1 relingset. 

    Vid 199mm högt bakstycke markerar man både för 135mm och 199mm = 2 relingset.

    Montera fästet med skruv 4,0x16, konisk skalle. Se bild 10.

    Montera på lådfronten mot lådsidorna, ett "klick" hörs, och nu sitter fronten fast på lådan. Se bild 4

    på papper nr 1.

b. Knäpp dit relingsröret på sidan av bakstycket. Se bild 11.

c. Sätt dit relingsrörets främre del i fästet. Skjut tillbaka hylsan. Se bild 12.

d. För att justera lådfronten: skjut bort hylsan och skruva på justerskruven: Vänstervarv = lådfront utåt,

    Högervarv = lådfront innåt. Skjut tillbaka hylsan.

e. Fortsätt nu på papper nr 1 vid punkt 2f.

Bakstycke

Markerings-mallar 
höger och vänster

Höjdmarkering: 135mm / 199mm

9.    Justerskruv

Hylsa

10. 11. 12.

7. 8.




