Multireol med laminerede hylder (HN3667)

Arbejdsbænk (valgmulighed)

Skal samles af en voksen på grund af små dele, skarpe ender
og skarpe kanter

DELLISTE
Læs instruktionerne helt igennem og undersøg om alle dele er til stede, før reolen samles.

A- Hjørnestolpe
(8 stk.)

B – Lang bærestang
(10 stk.)
C – Kort bærestang
(10 stk.)

D – Hylde (5 stk.)

F – Samlestykke (4)
(Bruges på reol)

E- Endestykke
(8 stk.)

G – Låseclips (2 stk.) (Bruges
på arbejdsbænk)

Nødvendigt værktøj: Gummihammer, hammer

Bemærk: Det anbefales ikke at anvende opbevaringsreolen udendørs
1. Brug et smøremiddel til at løsne samlingerne på hjørnestolperne og bærestængerne.
2. Brug et klæde eller en træklods til at beskytte overfladen på produktet, når du anvender
en hammer.
3. Nitter skal placeres i bunden af stolpernes huller. Skal ramme den flade sektion på Zbærestangen.
4. Saml reolen på en stabil og jævn flade. Undgå at samle den på et gulvtæppe.
5. Placer små, stabile genstande på de øverste hylder, tungere og uhåndterlige
genstande på de nederste hylder.

Mulighed 1 – opbevaringsreol
Bemærk: For at lette samling anbefales det at være 2 personer til at samle reolen. Hvis
der er beskadigede dele, anbefales det ikke at bruge reolen, da ukorrekt samling kan
resultere i ødelæggelse og skader.
1. Pak reolen ud og sørg for, at du har alle de nødvendige dele, som beskrevet i dellisten.
2. Start på at samle enderne ved at forbinde en kort bærestang (del C) ind i de to
bundhuller på en hjørnestolpe (del A). Påsæt bærestangen i opretstående position som
vist på tegning 1. Skub nitterne til bunden af det nøglehulsformede hul ved at ramme
bærestolpen nær samlingen med en gummihammer for at låse de to dele sammen.
3. Gentag det sidste trin på den anden hjørnestolpe (del A) så der dannes en
endesamling.

Tegning 1

Samleinstruktioner
4. Montér en lang bærestang (del B) til de to andre bundhuller på endesamlingen. Sørg
for, at alle bærestænger samles i opretstående position som vist i tegning 2. Slå på
bærestangen nær samlingen med en gummihammer for at låse delene sammen.
Bemærk: slå ikke for hårdt, da delene således kan ødelægges eller bøjes.
5. Gentag det sidste trin for at tilføje endnu en lang bærestang, den anden korte
bærestang og to hjørnestolper til endesamlingen for at danne bundrammen, som vist
på tegning 2. Bemærk: følg punkterne 1 til 5 som vist i tegning 2 for at lette samlingen.
Slå på stængerne nær samlingerne for at låse delene på plads.

Tegning22
Tegning

6. Tag en kort bærestang (del
C) og forbind til toppen af de
2 huller på de to hjørnestolper
(del A) for at danne den
øverste topsamling. Pres
nitterne ned i bunden af hullet
med en gummihammer. Sørg
for at den flade kant af bærestangen peger opad, som vist
i tegning 3.
7. Gentag sidste trin til samling
af toppen i modsatte side.

Tegning 3

8. Før topsamlingen forbindes til bundrammen isættes samlestykke (del F) i
hjørnestolperne (del A) på bundrammesamlingen som vist på tegning 4.
9. Fortsæt med at samle topsamlingen på samlestykkerne (del F), som vist på tegning 4.
10. Gentag de sidste 2 trin til samling af det modsatte topstykke.

Tegning 4

11. Sæt en kort bærestang (del C) på midtersektionen ved samlingen ved at påsætte
topnitten på bærestangen ind i nederste hul på toppen af samlingen og bundnitten på
bærestangen ind i tophullet på bundramme-samlingen som vist på tegning 5. Sørg for,
at alle bærestænger er i den rigtige position. Pres nitterne i ved at slå på bærestangen
nær samlingerne for at låse delene sammen.
12. Gentag sidste trin ved at montere en kort bærestang til (del C) og to lange
bærestænger (del B).

Tegning 5

13. Fortsæt med at påsætte 2 lange bærestænger til (del B) de to huller på hjørnestolpen
(del A), som vist på tegning 6. Påsæt bærestængerne i ret position. Sørg for at have
nitterne i hullerne, før der slås på bærestængerne for at låse delene sammen.

Tegning 6

14. Påsæt de resterende lange og korten
bærestænger (del B & C) på de ønskede
placeringer på hjørnestolperne (del A) for at
danne to ekstra hylder, som vist på tegning 7.
Sørg for at placere bærestænger i ret position.
Slå på bærestængerne nær samlingerne for at
låse delene sammen.
Bemærk: stolperne er justerbare i 1½” interval.
Du kan justere hylderne til den ønskede højde.

Tegning 7

15. Læg nu hylderne (del D) ind mellem
bærestængerne, se tegning 8.
16. Påsæt samlestykke (del E) på toppen af
hjørnestolperne (del A), som vist på tegning 8.

Tegning 8

Tegning 8A

Anden mulighed – arbejdsbænk
17. Gentag trin 2 til 5 for at danne bundrammen.
18. Sæt nu to korte bærestænger og to lange bærestænger (del C & B) ind i tophullerne
på hjørnestængerne. Slå på bærestængerne nær samlingerne med en gummihammer
for at låse delene sammen, som vist på billede 9.
19. Tilføj yderligere 2 korte bærestænger og 2 lange bærestænger (del C & B) for at danne
en hylde på den ønskede position. Sørg for, at alle bærestænger samles i ret
position, som vist på tegning 9.

Tegning 9
20. Fortsæt med sideopbygningen ved at forbinde den første korte bærestang (del C)
ind i de to øverste huller på de andre to hjørnestolper (del A). Den anden korte
bærestang skal samles i det 7. og 8. hul fra bunden af hjørnestolperne, som vist på
tegning 10. Slå på stangen tæt på samlingen med en gummihammer for at låse delene
sammen.
21. Gentag disse trin for at samle i modsatte ende.

7. og 8. hul

Tegning 10

22. Fuldend sideopbygningen ved at tilføje to lange bærestænger (del B) i tophullerne på
hjørnestængerne (del A) og isæt 2 lange bærestænger (del B) i det 7. og 8. hul fra
bunden af hjørnestolperne, som vist på tegning 11. Isæt alle bærestænger i ret
position. Slå på stængerne nær samlingerne med en gummihammer for at låse delene
på plads.

Tegning 11

23. Læg nu hylderne (del D) ind mellem bærestængerne.
Sørg for, at alle bærestænger er i ret position, som vist på billede 12.

Flad kant
opad
Ret position
på
bærestænger
Tegning 12
24. For at sikre rammerne er på linie med de fire midterste hjørnestolper (del A) på
rammen som vist på tegning 13. Start med de to bageste midterste hjørnestolper.
Sæt fordybningerne på låseklips (del G) og de huller på de bageste, midterste
hjørnestolper på linie. Klem en låseklips og de to hjørnestolper fast sammen. Gentag
dette for at klemme de to forreste midterste hjørnestolper sammen.
Bemærk: for at fjerne låseklips skal der bruges en skruetrækker.
25. Sæt låseklips (del E) på toppen af hjørnestolperne (del A) som vist i tegning 13.

Tegning 13

26. Efterse reolen for at sikre, at alle bærestænger sidder sikkert og korrekt på
hjørnestolperne.
Opbevar disse instruktioner til senere brug.

