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BARINSATS 4169

Verktyg som är nödvändiga
Mindre hammare (för hyllbärare)
1. Packa upp enheterna under försiktighet!
2. Först när alla övriga enheter, förutom barinsatsen, är på plats, påbörja monteringen av
barinsatsen. Spara dock gärna monteringen av den höga glasdörren (41HK) till sist.
3. Börja med att montera spegeln i det tomma skåpet – avvakta med att ta bord skyddsfolien på
spegeln. Se till att ryggen, där spegeln skall sitta, är torr och dammfri.
4. Testa försiktigt hur spegeln kommer att placeras genom att hålla den löst mot ryggen, med
bibehållna skydd på tejpar samt skyddsfolie.
5. Spegeln har tejpar på baksidan. Frilägg nu dessa. För spegeln sakta mot ryggen.
6. Fixera spegeln på plats - ta avsats i underkant - se till att tejparna fäster.
7. Tag – under försiktighet – först nu av skyddsfolien från spegeln.
8. Till höga skåp (4147 och 4148) medföljer 2 flyttbara glashyllor. Placera den ena i det översta
läget i skåpet (rekommenderas); du monterar naturligtvis 4 av hyllbärarna i skåpsidan.
9. Placera den svarta bottenplattan mot den
fasta hyllan med de två lådorna.
10. Du har nu, förutom en glashylla och en
skärbräda, två enheter kvar. Börja med att
fästa 4 hyllbärare för glashängningshyllan
(den med frästa spår för drinkglas) på rätt
plats – du ser var, genom att höfta med
stödgaveln som mått.
11. Placera stödgaveln på sin plats med hjälp av
befintliga stift i överdelen.
12. Placera nu en glashylla ovanför glashängningshyllan (i mellanläget i de tre nivåerna i
sidan), nyttja återigen 4 hyllbärare.
13. Nu är barinsatsen på plats. Montera den
höga glasdörren om du inte gjort detta.
14. En skärbräda (godkänd för livsmedel)
medföljer också, måttanpassad för skåpens
befintliga låda; dels går den ner i lådan, dels
kan den ligga i den utdragna lådan. Den är
försedd med spår som är tänkt att samla upp
ev. överskott av t.ex. citronsaft.
Punkt 15 återstår - att fylla på din bardel med
lämpliga flaskor.
Och förstås punkt 16 …
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