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Décor-komponentit 
Ulosvedettävät tuotteet, décor-hyllyt ja koristelistat   

Asenna ripustushyllyt, liukukomponentit, décor-hyllyt ja koriste-
listat ennen lankahyllyjä. 

Kaikki décor-liukukehyskomponentit ja korikehykset asenne-
taan käyttäen samaa U-muotoista metallista liukukehystä. 

Jos haluat enemmän tilaa korien välille, siirrä ne haluttuun 
kohtaan.  

HUOM!

U-muotoisen liukukehyksen asennus 
U-muotoisessa metallisessa liukukehyksessä on kum-
mallakin sivulla kolme metallikoukkua ja yksi kohdis-
tusuloke (liukukehyksen yläreunassa), jotka lukitsevat 
kehyksen kannattimeen. 

 – Aloita vasemmanpuoleisesta kannattimesta.  
Kohdista liukukehyksen metallikoukut kannatti-
men koloihin. 

 – Kun metallikoukut ja kolot ovat kohdakkain, pidä 
kehyksen etureuna paikallaan ja työnnä kehystä 
pyöristetystä takakulmasta, kunnes kuulet sen 
lukittuvan paikalleen. 

 – Toista sama oikealla puolella. 
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Siirtäminen ja irrottaminen
U-muotoisen liukukehyksen  SIIRTÄMINEN: Liukuke-
hystä ei tarvitse irrottaa kannattimista. 

Kallista vain molempien kannattimien etupää ylös ja 
irrota ne riippukiskoista. Siirrä haluttuun paikkaan. 

U-muotoisen liukukehyksen IRROTUS kannattimista: 
Tartu toisella kädellä liukukehyksen takareunaan.

Aseta kätesi liukukehyksen taakse niin, että peukalosi 
nojaa riippukiskoon, ja paina liukukehystä varovasti 
eteenpäin sormillasi. 

Aseta samalla pieni uraruuvitaltta kannattimen ja 
liukukehyksen väliin kohdistusulokkeen etupuolelle,  
ja väännä pitäen liukukehystä paikallaan. 

Liukukehyksen tulisi ponnahtaa irti kannattimesta.  
Toista sama toimenpide toisella puolella. 
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Ulosvedettävät tuotteet ja décor-hyllyt
Ulosvedettävien tuotteiden ja décor-hyllyjen asennus   

Ulosvedettävän korinkehyksen asennus 
Kohdista kehyksen kummallakin sivulla olevat rullat liu-
kukehyksen aukkoihin. Työnnä kehys liukukehykseen.  

Korien asennus 
Aloita aina alimmasta korista ja työskentele ylöspäin. 

Aseta kori kehykseen ja kiinnitä se puukehyksen 
vasemmalta ja oikealta sivulta mukana toimitetuilla 
koripidikkeillä. 

 

Ulosvedettävän housuripustimen asennus
Kohdista korikehyksen kummallakin sivulla olevat 
rullat liukukehyksen aukkoihin. Työnnä housuripustin 
liukukehykseen.  
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Décor-komponentit
Koristelistan asennus lankahyllyihin    

Décor-hyllyn asennus 
Asenna lankahyllyn kannattimet riippukiskoihin 
halutulle korkeudelle. 

Aseta décor-hylly kannattimien päälle ja nap-
sauta paikalleen alaspäin painamalla. 

Asenna kannattimien suojukset. 

 

Asustetarjottimen asennus 
Asenna asustetarjotin korikehykseen.  
Asenna 8-tai 24-osainen lokerikko kehykseen  
ja/tai kansi.  
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Décor-komponentit
Koristelistan asennus lankahyllyihin    

Koristelistan asennus
Asenna koristelista niin, että avoin puoli on lan-
kahyllyä vasten. Lankahyllyn etumaisiin sidelan-
koihin kiinnittyvän koukun tulee olla yläpuolella. 
Käännä koristelista lankahyllyn päälle ja paina se 
kiinni lankahyllyn etureunaan. 

Lukitse koristelista lankahyllyyn mukana  
toimitetuilla pidikkeillä. 

Pidikkeen yläreunassa on yhden hyllylangan kokoinen 
ura. (Kuva A) Kun olet asentanut pidikkeen lankahyllyn 
alasivulle, vedä se hyllyn etureunaan ja paina se koris-
telistan aukkoon. (Kuva B).

Asenna toinen pidike koristelistan toiseen päähän. 
Aseta kolmas pidike koristelistan keskelle.
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Aseta KAIKKI koristelistan osat paikoilleen 
ennen pidikkeiden asennusta.

HUOM!
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