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2 b. Montering av överskåp med kardborreband
Fäst två stycken kardborrar på varje sida av kylskåpstakets kant. Fäst motsvarande kardborrar på 
överskåpets undersida. Lyft på överskåpet, bild E.
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1 Bestämning av hö. alt. vä. hängd dörr
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Samtliga modeller
Lossa 2st. skruv på övre och nedre gångjärn på valfri sida, bild A. Dra av skyddspappret på den
självhäftande tejpen. Fäst handtaget på dörrens nederdel på öppningssidan.
Skruva fast handtaget, bild B.

3 Justering av gångjärn

Lossa gångjärnskruvarna till hälften. Skjut gångjärnen och dörren i sidled till önskat läge och dra
åt skruvarna igen, bild F.
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2 a. Montering av överskåp med skruv

Dra fast den självborrande skruven och distansbrickan i hålmarkeringen i kylskåpstakets bakkant, bild C. 
Lyft på överskåpet med nyckelhålsurtaget över skruven. Skjut överskåpet bakåt. 

Lås fast överskåpet på insidan av överskåpet, i framkant där det inte är gångjärnsurtag, bild D.
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5. Montering av frontgaller

Vik gallret i överkant så att det kommer så 
långt ner som möjligt, bild J.

Tryck fast plastpluggarna för att hålla 
gallret på plats, bild K.
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4. Justering av teleskopsidor
Skjut upp teleskopskena till önskad höjd, bild G.
Tryck på låsblecket, inifrån, för att sänka teleskopsidan, bild H.
Vik �iken på teleskopsidornas framkant runt sidan på övereskåpet, bild I.
Eventuell hylla ska vara urtagen vid justering.
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Förpackning skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsam mot
naturen och kan återvinnas. Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett

Förpackning
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?
service 
•  Vi har service i hela landet
•  Gå in på www.cylinda.se eller
•  Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppge
•  Maskintyp
•  Serienummer
•  Inköpsdatum

•  Problembeskrivning
•  Namn och adress
•  Ditt telefonnummer

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter 
och vi använder bara originalreservdelar.


