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OPUS 4

Kuluttajaohje heloista



Saranat ja aluslevyt

Sensys päätysivuasarana 110°
Hidastettu sarana
Normaalit seinäkaapit ja alakaapit

Sensys kulmakaappisarana 95°
Hidastettu sarana
Vinokulmakaapit

Sensys peitelevysarana
Hidastettu sarana
Piilokulmakaapit

Sensys  päätysivusarana 165°
Hidastettu sarana 
Esim. sisälaatikostokomero

Sensys aluslevy hidastetulle 
saranalle
Sama aluslevy käy myös Intermat
saranalle eli hidastamattomalle 
saranalle



Sensys remonttialuslevy
Asennetaan rungon etureunaan 
kynteen avulla oikeaan syvyyteen

Intermat päätysivusarana 110° 
Hidastamaton sarana

Intermat päätysivusarana 165°
Hidastamaton sarana
Esim. sisälaatikostokomerossa
tai kuivauskaapissa

Intermat peitelevysarana 95°
Hidastamaton sarana
Piilokulmakaapit

Intermat kulmakaappisarana 95°
Hidastamaton 
Vinokulmakaapit 

HUOM! Tälle saranalle käy 
vain 0 mm aluslevy



Laatikoiden etusarjakiinnikkeet

Innotech-laatikon eli hidastetun
laatikon etusarjan kiinnike
Vas. Käpykiinnitteien 
Oik. Ruuvikiinnitteinen

Kiinnitä etusarjakiinnike ruuvilla
esiporattuihin käpy- tai ruuvinreikiin

Etusarjan kiinnitys laatikkoon

Innotech-laatikon eli hidastetun
laatikon reelingin kiinnitin

Kiinitä  reelingin kiinnitin ruuvilla 
etusarjaan sille esiporattuun käpy- 
tai ruuvinreikään

Kiinnitä reelinkitanko ensin laatikon 
takasarjaan, vasta sitten
reelingin kiinnittimeen



Multituch-laatikon etusarjan
kiinnike
Vas. Ruuvikiinnitteinen
Oik. käpykiinnitteinen

Kiinnitä etusarjakiinnike ruuvilla
esiporattuihin käpy- tai ruuvinreikiin

Multitech-laatikon 
eli hidastamattoman laatikon 
etusarjan kiinnitys

Tippuvesiallas lautashyllylle

Tippuvesialtaan kiinnittäminen
lautashyllyn alle



 

 

 

 

 

 

 

  

juhaes
Tekstiruutu
Aluslevyn ja Saranan asennus

juhaes
Tekstiruutu
Kuva 1.Saranan aluslevyn asennus

juhaes
Tekstiruutu
TAKAREUNAAluslevyn takareunan tunnistaa aukosta, johon sarana kiinnittyy napsahtaen asennettaessa. 

juhaes
Tekstiruutu
ETUREUNAAluslevyn etureunan tunnistaa yleensä kyntteestä, jota vasten sarana asetetaan asennettaessa.

juhaes
Nuoli

juhaes
Nuoli

juhaes
Tekstiruutu
Aluslevy asennetaan rungon aluslevyn porauksiin. Huomioi aluslevyn suunta.Aluslevyssä on mukana ruuvit, joilla aluslevy kiinnitetään runkoon käyttämällä ruuvimeisseliä tai -väännintä



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

juhaes
Tekstiruutu
Aluslevyn ja Saranan asennus

juhaes
Tekstiruutu
Kuva 2.Saranan asennus oveen

juhaes
Tekstiruutu
Huom! Saranan kiinnitys ei vaadi ruuvausta (paitsi tuotenro 0048049). Saranoiden säätämisessä käytetään ruuvimeisseliä.

juhaes
Tekstiruutu
1.

juhaes
Tekstiruutu
2.

juhaes
Nuoli

juhaes
Tekstiruutu
Saranan ruuvinporausreiät

juhaes
Nuoli

juhaes
Suorakulmio

juhaes
Suorakulmio

juhaes
Suorakulmio

juhaes
Tekstiruutu
1. Aseta sarana oven porauksiin. Saranan ruuvinporausreiät, 8 mm, varmistavat saranan suunnan pysyvyyden.

juhaes
Tekstiruutu
2. Paina laippa alas. Sarana  kiinnittyy näin oveen.

juhaes
Viiva



 

 

 

 

 

 

 

 

  

juhaes
Tekstiruutu
Aluslevyn ja Saranan asennus

juhaes
Tekstiruutu
Kuva 3.Saranan asennus aluslevyyn

juhaes
Tekstiruutu
Sensys- ja Intermat-saranoille on ominaista ergonominen napsautuskiinnitys.Sarana asetetaan aluslevyn ① etupuolelle ja sitä painetaan kevyestisormella, jolloin saranavipu napsahtaa kuuluvasti kiinni aluslevyyn ②.Saranavarsi on nyt tiukasti ja välyksettömästi kiinni viidestä kohtaa. Ovet kiinnitetään vetoketjumaisesti ylhäältä alas - ylin sarana pystyy yksin kannattelemaan oven koko painoa.Purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä alhaalta ylöspäin. Saranan lukitus avataan painamalla kevyesti salpaa ①, joka on turvallisuussyistä piilossa sivuvarren alla.Saranavarsi nostetaan yhdellä liikkeellä irti aluslevystä ② ja ovi irrotetaan kaapista ③.



 

 

 

 

 

 

juhaes
Tekstiruutu
Aluslevyn ja Saranan asennus

juhaes
Tekstiruutu
Kuva 4.Saranan säätäminen



 

 

 

 

 

 

juhaes
Tekstiruutu
AsennusohjeTurboclip pääty- ja etusokkeli

juhaes
Tekstiruutu
Turboclip päätysokkelin asennus1. Paina esim.  2 kpl/päätysokkeli Turboclip etusokkeli kiinnikkeitä kuvan mukaisesti sokkelilevyn yläreunaan, hakaset uppoavat levyyn.2. Paina sokkelilevy paikalleen päätyyn. Sokkelilevyn tulee nojautua sokkelijalkoihin.

juhaes
Tekstiruutu
Turboclip etusokkelin asennus1. Aseta Turboclip etusokkeli kiinnikkeitä esim. 40 cm välein kuvan mukaisesti sokkelilevyn yläreunaan, hakaset uppoavat levyyn.2. Paina sokkelilevy paikalleen rungon etuosaan. Sokkelilevyn tulee nojautua sokkelijalkoihin.

juhaes
Tekstiruutu
Turboclip päätysokkeli 5161502

juhaes
Tekstiruutu
Turboclip etusokkeli 5161501

juhaes
Viiva

juhaes
Viiva
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