
 

 

 

Pakkauksen sisältö: 

- lajittelukehys (A, kuvassa LM 706)  

- TRIOMAX profiilikehikon takasarja (B) 

- TRIOMAX profiilikehikon ovikiinnikkeet 2kpl (C) (etusarja = ovi) 

- TRIOMAX profiilikehikon sivut, vasen ja oikea (D) 

- TRIOMAX 100 % ulos tulevat hidastimella varustetut runkokiskot, vasen ja oikea (E) 

- kehikon säätöjen peitelevy 2kpl (F) 

Lisävarusteena saatavissa oven tukilevy, vasen ja oikea (G) 

Ruuvi 4,0x12 kupukanta 4 kpl, lajittelukehyksen kiinnitys oveen 

Ruuvi 4,0x16 uppokanta 12kpl, runkokiskojen (E) ja ovikiinnikkeiden (C) asennuksiin 

 

1. HUOMIOI ennen asennusta, että ovi- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Varmista mm. ruuvien 

sopivuus runko- ja ovivahvuuksiin. 
2. Merkitse pistimellä jigiä avuksi käyttäen runkokiskojen kiinnityskohdat, ensin kaapin vasempaan runkoon siten, että tämä puoli jigiä on runkoon päin ja samoilla 

reikäkohdilla oikeaan runkoon siten, että tämä puoli jigiä on näkyvissä (peilikuva). 4 ruuvia / runkokisko (ks. kuva 1) 

3. Valitse jigissä sopivat kiinnityskohdat. Kiinnitä runkokiskot (E) kuvan 2 osoittamalla tavalla. 

4. Tämän ohjeen toisella puolella on neljä jigi-mitoitusta: 

 runkokiskojen (E) kiinnitys kaapin pohjalevystä määriteltynä (= punainen) 

vaihtoehtoisesti 

o runkokiskojen (E) kiinnitys kaapin sidelistan alapinnasta (= sininen) 

 ovikiinnittimien (C) kiinnityskohdat oven alareunasta (= violetti) 

vaihtoehtoisesti 

o ovikiinnittimien (C) kiinnityskohdat oven yläreunasta (= vihreä) 

5. Merkitse ovikiinnikkeiden paikat oven takapuolelle kuvan 3 mukaisesti ja kiinnitä ovikiinnikkeet (C) uppokantaruuveilla oveen. 

6. Paina profiilikehikon takasarja (B) paikalleen, kuvan 4 osoittamalla tavalla. 

7. Paina oveen kiinnitetyt ovikiinnittimet (C) kuvan 5 osoittamalla tavalla profiilikiskoihin (D), jolloin muodostuu profiilikehikko. Jos ovi ei kiinnity, varmista, että 

kuvan 7 oven lukitusruuvi on käännetty oikeaan asentoon. 

8. Vedä runkokiskot (E) kokonaan ulos kaapista. Aseta oveen kiinnitetty profiilikehikko runkokiskojen päälle ja työnnä profiilikehikko kaapin sisään perille saakka. 

Runkokiskot (E) napsahtavat profiilikehikkoon kiinni kun kehikko on täysin kaapin sisälle työnnettynä. 

9. Säädä etusarja tarvittaessa oikeaan asentoon kuvan 7 ruuveista ja tämän jälkeen paina säätöruuvien päälle peitelevyt (F). 

10. Paina lajittelukehys laatikon sivujen päälle ylhäältä päin. 

11. Laatikon ollessa auki, ruuvaa lajittelukehys (A) oveen. 

12. Valmis VIVA-Lux kuvassa 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.  

 

Kuva 6.  

 

Kuva 7 

 

 

Kuva 8 

 

 

Kuva 1. 

 

Kuva 2. 

 

Kuva 3.  

 

Kuva 5.  

 

VIVA-Lux asennusohje 
LM 704, 705, 706, 708 
100 % ulos tuova TRIOMAX profiilikehikko  
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Oven lukitusruuvi.                 

Halutessasi poistaa profiililaatikko 

ovesta, väännä ruuvimeisselillä 

kevyesti vasta/myötäpäivään.                                 

Huom. Muista molemmat sivut. 

 

 

Oven nosto- ja laskuruuvi. 

Avaa ensin lukitusruuvi. 

Säädön tehtyäsi muista kiristää 

lukitusruuvi. 
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Huom. koukku alaspäin. 

Merkitse pistimellä ovikiinnittimien paikat 

oven takapuolelle. Kuva esittää 

ovikiinnittimien kiinnitystä oven vasempaan 

reunaan. 

Kiskon etäisyys rungon etureunasta 5 mm 

Työnnä profiilikehikko kaapin sisään 

perille saakka. Runkokiskot (E) 

napsahtavat kiinni kun kehikko on 

täysin kaapin sisälle työnnettynä. 

Oven sivuttaissäätö 

Korkeussäädön lukitusruuvi. 
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