
Asennusohje

Ellailona -tuoteperhe



Kiinnityssarja KS soveltuu käytettäväksi Ellailona -tuoteperheen laatikosto-
jen kanssa. Sen avulla kiinnität laatikostot tukevasti toisiinsa kiinni.

Kiinnityssarja ei sovellu pienen E31_260 laatikon kanssa käytettäväksi.

Kiinnityssarja sisältää:

Kiinnitys pinottaessa
2kpl kiinnityspala 128mm
4kpl lukkokantapultti M6*20 + aluslaatat ja hattumutterit

Sarjoitukseen (sivuttaiskiinnitys)
1kpl, pitkä kiinnitysholkki (halk. 8mm), 
2kpl aluslaatta, 1kpl ruuvi M6*12

1kpl, lyhyt kiinnitysholkki (halk. 8mm), 
2kpl aluslaatta, 1kpl ruuvi M6*20

Kiinnitysohje pinottaessa
Kiinnitä kiinnityspala ensiksi alimmaiseen laatikkoon kiinni ennen ylimmäisen laatikon asennusta, helpottaa asen-
nusta. Nosta sitten ylimmäinen laatikko paikalleen ja laita ylimmäinen ruuvi paikoilleen.

Kiinnitysohje sarjoitettaessa
Työnnä pidempi holkki ylempään reikään molempien sivulevyn läpi (muista aluslevy). Laita lyhyempi holkki alempaa 
reikään. Laita ruuvit ja kiristä ylempi holkki (Ristipää + 10 mm kiintoavain) ja kiristä alempi ruuvi.

Kiinnityssarja



Jalkojen kiinnitys

Tarvikkeet: 
4 kpl jalkoja, 4 kpl M5*50, trx 25

Asenna M5*50 ruuvi pohjalevyn nurkassa olevan reiän läpi sisäpuolelta ja laita jalan esiporattu reikä ruuviin 
vastapuolelta. Pidä jalkaa kädellä paikallaan ja kiristä ruuvi, ruuvin kanta Torx T25. 
Huom! Katso mille puolelle haluat jalan kevennyksen.

Tarvikkeet: 
4 kpl jalkoja, 8 kpl M6*55 lukkopultti + aluslaatat ja hattumutterit, 10 mm kiintoavain.

Asenna kiinnityspala ja M6*55 ruuvit sisäpuolelta sivulevyn reikien läpi, asenna jalat ruuveille (huom. varmista että 
jalan kevennys tulee ulkopuolelle) ja kiristä mutteri sormikireyteen. Kun kaikki jalat on asennettu, laita laatikko jaloil-
leen lattiaan vasten ja kiristä mutterit ( 10 mm kiintoavain). 



Välilevyn asennus

Tarvikkeet: 2 kpl ohjureita ja välilevy

Asenna välilevyn ohjuri sivulevyssä oleviin 3 mm reikiin. Aseta ohjurin toinen pää ns. reiän huulelle ja sitten toinen 
pää. Työnnä ohjurin päät reikiin. Asenna välilevyn urat ohjurin päälle ja työnnä välilevy pohjaan.

Laatioiden pinoaminen
Laatikoita voi pinota päällekkäin 
joko ilman jalkoja tai jalkojen kanssa 
(ei kuitenkaan sivulle asennetta-
vien jalkojen kanssa). Katso että 
päätylevyissä olevat ohjauskolo ja 
ohjausuloke napsahtavat paikalleen. 
Tarvittaessa voit varmistaa pai-
kallaan pysymisen kiinnityssarjalla, 
katso aikaisemmat ohjeet. Huom. 
Kiinnityssarja ei sovellu pienimälle 
laatikolle E31_260.

Kansilevyjen asennus 
Laatikoihin voi asentaa erilaisia 
kansiversioita. 

Katso tarkemmin 
päämitta- ja varustelukuvaus.

Kiitos että valitsit Palma&Hippa tuotteen!


