4 TASAPINNAGA POLTIDETA AVARIIUL
Mudel nr HUS4MDF
KOOSTEJUHIS
Riiuli kokkupanekuks läheb vaja ainult haamrit.

OSADE LOEND
8 x kinnitusaasadega püstliistud
8 x plastist riiulijalad
5 x 9 mm puitkiudplaadist tasapinnad
10 x pikad riiulitoendid
10 x lühikesed riiulitoendid
NB! Käsitlege metallpindade teravaid lõikeservi ettevaatlikult!
1. Kinnitage plastist riiulijalg 4 kinnitusaasadega püstliistu ühte otsa.
NB! Veenduge, et kinnitusaasad paiknevad õigetpidi (vt Joonis 1)
JOONIS 1:
Kinnitusaas ülespidi
Kinnitusaasad peavad jääma sedapidi
Plastist riiulijalg
2. Kinnitage 2 lühikest riiulitoendit ja 2 pikka riiulitoendit 4 kinnitusaasadega püstliistu kõige
alumistesse avadesse (nii jääb ühendus maksimaalse tugevusega), surudes toendite
kinnitustihvtid aasadesse ja koputades haamriga tihedalt kinni (vt Joonis 2).
JOONIS 2:
Pikk riiulitoend
Lühike riiulitoend
Kinnitage alumistesse aasadesse
3. Kinnitage pikad ja lühikesed riiulitoendid kohtadesse, kuhu tahate paigaldada riiuli alt teise
tasapinna. Toendeid ei tohi kinnitada püstliistu kahte kõige ülemisse kinnitusaasa (vt Joonis 3).
(Riiuli tasapindade asukohasoovitused on loendatud allpool).
JOONIS 3:

Alt teise tasapinna riiulitoendid
4. (Kui te ei soovi riiulit kokku panna tööpingina, minge edasi 5. punkti juurde).
a) Kinnitage 2 pikka riiulitoendit tööpingi ülemise tasapinna jaoks kinnitusaasadega püstliistu
ülemistesse aasadesse ja paigaldage neile toenditele 1 keskliist.
b) Kasutage ülejäänud püstliiste, pikki ja lühikesi riiulitoendeid ja keskliistu, et panna
ülaltoodud meetodi abil kokku sirge tööpink või nurgatööpink.
c) Paigaldage puitlaastplaadist tasapinnad.
d) Vajaduse korral kinnitage tööpingi kaks poolt poltidega teineteise külge (mutrid ja poldid ei
kuulu komplekti).
5. Avariiuli ülemise poole ühe külje koostamine: kinnitage 3 lühikest riiulitoendit, kasutades igaühe
jaoks 2 kinnitusaasa. Esmalt kinnitage ülemine toend. See peab asuma püstliistu kahes kõige
ülemises kinnitusaasas. Seejärel kinnitage 4. toend ja viimasena liistu alumisse aasa 3. toend (vt
Joonis 4).
Pange samamoodi kokku ka riiuli teine külg.
Kinnitage riiuli kaks ülemist külge alumistele külgedele (vt Joonis 4).
JOONIS 4:
Kinnitusaasad peavad asuma sedapidi
Kinnitage toend püstliistu alumisse aasa.
Ülemine riiulitoend
4. riiulitoend
3. riiulitoend
6. Kinnitage pikad riiulitoendid püstliistudele kohtades, kuhu soovite paigaldada riiuli 3., 4. ja
ülemise tasapinna (vt Joonis 5).
7. Paigaldage 4 puitlaastplaadist tasapinda 4 riiulitoendile, seejärel paigaldage ülejäänud 4 plastist
riiulijalga püstliistude tippu (vt Joonis 6).
RIIULITASAPINDADE ASUKOHASOOVITUSED
Riiulitoendite vahele jäävate kinnitusaasade arv püstliistul

