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11. Aloittaminen 

2. Henkariraamin kiinnitys

Aseta kaksi (2) ensimmäistä tikasta tasaiselle alustalle 
suunnilleen oikeaan asentoon kuvan mukaisesti.

Asenna kuvan mukaisesti henkariuran raami toisesta 
päästä kiinni tikkaisiin sormikireyteen.

Ylimmäiset reiät (a) => M6*70 lukkopultti, 
aluslaatta halk. 20/6,4 *1,25 ja M6 hattumutteri

Alimaiset reiät (b) => M6*100 lukkopultti, 
aluslaatta halk.12/6,4*1,5 ja ripustinnuppit

Kun olet asettanut henkariuran raamin paikoilleen, 
nosta yhdistetty tikaspari ja henkariuran raami väliai-
kaisesti sivuun. Varo että henkariuran raami ei pääse 
taittumaan.
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Suosittelemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi 
ennen tuotteen kokoamista. 

Tämä ohje on tehty yksin tehtävää asennusta varten. Jos 
asentajia on useampia, niin asennusjärjestys ja tapa voi 
olla myös toinen.
 
Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai 
vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen 
kannesta.

Työkalut: 
10mm kiintoavain tai räikkä (tarvittaessa vatupassi) 

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

Katso myös tarvittaessa Päämitta- ja Varustelukuvaus-
dokumentit kotisivuilta.

HUOM! 
Kuvituksessa (1-9) on käytetty vaaterekki R510 kuvia, 
asennusperiaate kuitenkin sama
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Aseta kaksi (2) seuraavaa tikasta suunnilleen oikeaan 
asentoon kuvan 3 mukaisesti.

Aseta kenkähylly suunnillen oikeaan paikkaan tikaspuiden 
päälle kuvan 3.1 mukaisesti alimmaiten reikien kohdalle.

3. Kenkähyllyn asettaminen

4. Tikasparien yhdistäminen
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Aseta jo yhdistettu tikaspari ja henkariuran raami kenkähyl-
lyn päälle niin että raamin toimen pää menee tikaspuiden 
väliin kuvan 4.1 mukaisesti. Kiinnitä henkariuran raami vas-
taavasti kuin kuvassa 2 on kuvattu.
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3.1

4.1



Kiinnitä seuraavaksi tikaspuut kenkähyllyyn M6*55 lukkop-
ulteilla, halk. 20/6,4*1,25 aluslaatalla ja M6 hattumutterilla 
kuvan mukaisesti sormikireyteen. Varmista etä lukkopultin 
neliökanta menee kenkähyllyn neliöreikään.

Aseta M6*55 lukkopultit kenkähyllyn toisen pään neliöreiki-
in kuvan mukaisesti. Älä paina pultteja aivan loppuun asti.
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5. Kenkähyllyn kiinnitys 1/3

6. Kenkähyllyn kiinnitys 2/3



Kippaa rekki ylös kuvan mukaisesti. Paina lukkopultit perille 
asti, laita aluslaatat halk. 20/6,4*1,25 paikoilleen ja kiristä 
M6 hattumutterilla sormikireyteen kuvan 7.1 mukaisesti.

Varmista tarvittaessa vatupassilla rekin kohtisuoruus ja 
jälkikiristä 10 mm kiintoavaimella tai räikällä hattumutterit 
lopulliseen kireyteen. Huom! Ripustinnupit voi kiristää vain 
sormin loppukireyteen.
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7. Kenkähyllyn kiinnitys 3/3

8. Varmista suoruus



Kiinnitä ripustinnupit henkariuran raamin 6 mm 
reikiin. Nupit voi kiinnittää joko kakspuoleises-
ti käyttämällä M6*30 pidätinruuvia tai yksipuoleisesti  
M6*16 ruuvilla, katso kuva 8

Aseta valitsemasi huopa huopauriin kuvan mukaisesti, jol-
lei sitä ole jo esiasennettu.
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8. Ripustinnupit

9. Huovan asettaminen




