
ASENNUSOHJE Kulmahylly teleskooppi

Tuotenumero: 11901720 / 11901740

PUTKI LUKITUKSELLAx1

YLÄPUTKI x1

YLÄTULPPAx1

ALATULPPAx1

SILIKONIRENGASx4

HYLLYTASOx4

PUTKI 

ENNEN ASENNUSTA 

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Säilytä käyttöohje mahdollista myöhempää käyttöä 
varten.

Kulmahyllyn säädettävä korkeus on 230-260 cm. Mittaa, sijoituspaikan korkeus ja varmista että 
tuote soveltuu siihen. Tarkista että kaikki hyllyn osat ovat esillä ennen asennusta.

OSALUETTELO

x2
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Aseta kulmahyllyn osat piirroksen osoittamassa järjestyksessä.

1. Aseta ensimmäinen putki siten, että putken kapeampi pää on 
ylöspäin. Aseta alatulppa putken alapäähän. Liu’uta silikoninen 
O-rengas haluamaasi kohtaan putkessa ja hyllytaso renkaan 
päälle. 

2.  Toinen putki tulee alimman putken päälle, kapeampi pää 
ylöspäin. Aseta hyllytaso haluamallasi tavalla kuten edellä. 

3. Aseta seuraavaksi putki lukituksella toisen putken päälle, siten 
että lukitusosa on ylöspäin. Myös tähän putkeen voi asettaa 
hyllytasoja kuten edellä. 

4. Aseta yläputken päähän ylätulppa ja työnnä yläputki ylimmän 
eli lukitusputken päähän. 

5 Säädä lukitusputken avulla kokonaisuus hieman huoneen 
korkeutta korkeammaksi. Tämän tarkoituksena on saada jouseen 
jännitys, kun kokonaisuus asetetaan paikalleen, jolloin se kiristyy 
lattian ja katon väliin. 

6. Kun arvelet pituuden olevan oikea, lukitse lukitusputki kiertä-
mällä sitä vastapäivään (TIGHT), kunnes lukittuu  kiinni. Putkeen 
on merkitty lukituksen ja vapautuksen suunta. 
LOOSE = vapautus / TIGHT = lukitus.

7. Laita putken alapää haluttuun kohtaan lattiassa, purista 
kokonaisuutta kasaan ylimmästä putkesta, jolloin jousi painuu 
kasaan. Työnnä yläpää kattoa vasten niin, että kokonaisuus on 
suorassa.

8. Jos et jaksa puristaa kokonaisuutta tarpeeksi kasaan, aukaise 
lukitusputki kiertämällä myötäpäivään (LOOSE) ja laske sitä 
hieman alaspäin ja lukitse uudestaan. Jos taas kokonaisuus 
asettuu paikalleen liian löysän tuntuisesti, siirrä lukitusputkea 
hieman ylöspäin.

8. Jos huone on niin matala että asennus ei onnistu, voit lyhentää 
kokonaisuutta sahaamalla esim. alimman putken alapäätä 
lyhyemmäksi rautasahalla. 

TIGHT

= lukitus

LOOSE

= vapautus
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