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1. Aloittaminen 2. Tikkaiden asentaminen

3. Tikkaiden kiinnitys

Aseta kenkä- ja hattuhylly tasaiselle alustalle. Jos olet 
hankkinut erikoishuopia, niin ne on helpointa asettaa 
huopauriin ennen kasausta (vaihe 9).

Tarkista asennusnumero (1-4) tikkaan päästä ja asenna 
tikkaat esikasausraportin mukaan. Tarkista että tikkaan 
päät tulevat oikeaan kulmaan. Aseta kaksi tikaspuuta 
(tikas 1 ja 2) hyllyjen päälle. 

Kiinnitä tikkaiden molemmat päät kenkä- ja hattuhyl-
lyyn M6x55 lukkopulteilla (ks. kuva 3.1.). Kun olet aset-
tanut lukkopultit, laita aluslaatta ja kiristä hattumutteri sor-
mikireyteen. 
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Aseta M6x55 lukkopultti altapäin, niin että lukkopultin 
neliökanta menee neliöreikään.

HUOM! Kuvasta 3.1 poistettu tikas havainnollisuuden 
parantamiseksi.

3.1

 2

Suosittelemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi 
ennen tuotteen kokoamista.

Kokoamista varten tarvitset ristipäämeisselin ja 10mm 
kiintoavaimen tai vastaavan.  
 
Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai 
vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen 
kannesta.

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on esikasattu varmistaak-
semme osien yhteensopivuuden ja laadun.

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on 
esikasattu varmistaaksemme osi-
en yhteensopivuuden ja laadun.

HUOM! Kokoamisohje on tehty V870-mallin 
pohjalta, jossa hattuhylly poikkeaa V582-mallista. 
Ohessa kuva V582 hattuhyllystä. 



Kun olet asettanut kaksi ensimmäistä tikasta, käännä hylly 
toisinpäin ja asenna toisenpuolen tikkaat samalla tapaa 
kuin ensimmäiset (vaiheet 2-3).

4. Seuraavien tikkaiden kiinnitys

5. Tukilevyn kiinnitys
5.1

Nosta vaaterekki pystyyn ja kiinnitä tukilevy M6X55 lukkop-
ultilla sormikireyteen (kuva 5) haluamallesi kohdalle. 

Jos olet hankkinut tukilevyn laskutasolla, niin kiinitä se vas-
taavalla tavalla. Huomio miten päin vaaterekki tulee!
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Jos olet hankkinut myös hyllylevyn, niin laita M6X55 ja 
lieriömutterit Ø10 x 15 kuvan (kuva 6 ja 6.1) mukaisesti ja 
aseta hyllylevy paikoilleen.
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6.1

7. Muttereiden kiristäminen

Kun olet kiinnittänyt tukilevyn ja mahdollisen hyllylevyn, on 
aika kiristää mutterit oikeaan kireyteen.

Suosittelemme tarkastamaan vatupassilla vaaka- ja pysty-
suoruuden ja kiristämään hattumutterit sopivaan kireyteen 
10mm lenkkiavaimella tai vastaavalla työkalulla.

7.1
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6. Hyllylevyn asennus (lisävaruste)
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8.1

8.2

8. Ripustinnuppien asentaminen

9. Huovan asentaminen

Aseta ripustinnupit Ø6mm reikiin kuvan (8.1 tai 8.2) mukai-
sesti haluamaasi kohtaan.

Vakiona toimitetaan yhteensä 4 ripustinnuppia. 
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9.1

Huopa asennetaan hyllylevyssä sijaitseviin huopauriin.  
Muista tarkistaa kummalle puolelle huopa tulee.  
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