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MONTERING OCH ANPASSNING AV FLEXIBEL FLÄKTMODUL ART. NR 38730-38731
1

Kapa ner sidorna så att de är anpassade till den aktuella fläkten så att måttet
blir 500 mm mellan spis/spishäll och underkant fläkt efter montering av
fläkten. Kapa också ner fronten anpassad till den aktuella fläkten. Tänk på att
fronten skall sitta precis i underkant av ovanstående skåp och ha fri yta på
ca två millimeter mellan fläkten och fronten.

2

Montera sidorna så att den kapade ytan kommer uppåt mot skåpet ovanför
och den kantlistade nedåt. Monteras med fyra sammanbindningsskruv/sida
med art. nr. 39611 TFX 4,0x28 enligt bilden. Sammanbindningsskruven ingår
inte i tillbehörspåsen utan medföljer köksleveransen.

3

Montera panelhållarna på sidorna så att de sitter dikt an mot botten på det
skåp som är monterat ovanför och har de båda kantvingarna utvändigt på
stommen. Skruva fast panelhållarna med fyra skruv vardera, TKX 4,0x15
enligt bild.
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Innan skyddslisten monteras, se till så att den kapade ytan på fronten är ren
och avtorkad.
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Innan montering dras skyddsfilmen bort från skyddslisten.
OBS! Var extra noga med att inte lämna smuts, damm eller fingeravtryck på tejpen.
Montera skyddslisten med den lilla uppvikta delen på framsidan. Var noga med att
trycka fast skyddslisten över hela tejpens yta.

6

Montera panelhållarens frontfäste i de förborrade hålen i fronten och montera därefter på kopplingen på frontfästet genom att trycka på den uppifrån och in i spåret.

7

Lägg fronten mot panelhållarna och justera in den noga så att den sitter rakt både
i sidled och i höjdled i förhållande till den ovanliggande skåpsbotten och fläkten.
Tänk på att fronten skall sitta precis i underkant av ovanstående skåp och ha fri yta
på ca två millimeter mellan fläkten och fronten. Tryck till.
Tips! Vid eventuell efterjustering kan man till exempel använda en kloss som läggs
mot fronten, med mellanlägg så att man inte skadar fronten, och knacka med handen tills fronten sitter rätt.

Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida: www.vedum.se

