
 
KOMPONENTIDE LOEND 
 
[Pilt] 
4 x Shelves – 4 riiulit 
6 x Corner Pieces – 6 nurgikut 
4 x End Caps – 4 otsakatet 
8 x Leg Pieces – 8 jalaelementi 
Nuts & Bolts – Mutrid ja poldid 
 
 
 
Vajalikud tööriistad 
1.  Ristpeaga aku-kruvikeeraja 
2.  8 mm mutrivõti 
 
! HOIATUS 
Olge metallservadega ettevaatlik. 
 
TÄHTIS 
Ärge keerake mutreid ja polte lõpuni kinni, enne kui olete seadme lõpuni kokku pannud. 
 
 
 
 
KOOSTEJUHISED 
 
1.  Võtke ainult üks riiul ja kinnitage selle alaküljele 6 nurgikut (seda riiulit kasutatakse ka punktis 

5). 
Paigaldage siin iga nurgiku kohta ainult üks polt ja mutter, nagu nooltega näidatud. 

[Pilt] 
Corner brace – Nurgik 
8 Corner braces – 8 nurgikut 
Paigaldage siin iga nurgiku kohta ainult üks polt ja mutter, nagu nooltega näidatud. 
 
2.  Koostage 8 jalaelemendist 4 jalga, ühendades 2 jalaelementi kokku. 

Tähtis: mõlemal jalaelemendil peavad 2 ava ühtima. 
2 kattuvat, poltidega ühendatud jalaelementi 
[Pilt] 
End cap – Otsakate 
2 kattuvat, poltidega ühendatud jalaelementi 
 
3.  Asetage 2 pikka jalga tasasele pinnale ja asetage riiul nende jalgade vahele, ülemise ava juurde. 
Asetage 4 avasse poldid ja kinnitage igaüks mutriga. 
[Pilt] 
See on ülemine (neljas) riiul 
Underside – Alakülg 
 
4.  Korrake punkti 3, lisades riiuli 2 pika jala altpoolt teiste avade juurde. 
[Pilt] 
See on alumine (esimene) riiul 
Underside – Alakülg 
Kinnitage altpoolt teistesse avasse 
 



5.  Nüüd kinnitage kolmas riiul. See on riiul, millele punktis 1 nurgikud kinnitasite. 
Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 7 ava vabaks. 
Tähtis: jälgige, et nurgikute igas avas oleks mutriga polt. 

[Pilt] 
See on kolmas riiul (nurgikutega) 
Tähtis: jälgige, et nurgikute igas avas oleks mutriga polt. 
Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 7 ava vabaks. 
 
6.  Nüüd kinnitage viimane (teine) riiul, jättes selle ja alumise (esimese) riiuli vahele 8 vaba ava. 

Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 8 ava vabaks. 
[Pilt] 
See on teine riiul 
Underside – Alakülg 
Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 8 ava vabaks. 
 
7.  Jätke kogu toode veel pikali ja lisage ülejäänud 2 jalaelementi, kasutades kindlasti jalgade 

õigeid avasid.  
[Pilt] 
Leg piece – Jalaelement 
 
8.  Tõstke toode ülemise (neljanda) riiuli peale püsti – nii on mutreid ja polte lihtsam kinni keerata. 

Vt joonist 8. 
Tähtis nõuanne: maksimaalselt tugeva kinnituse saavutamiseks kasutage ristpeaga aku-
kruvikeerajat ja 8 mm mutrivõtit. 
Märkus: keerake kinni ainult alumise (esimese) riiuli 8 mutrit ja polti. Seejärel kontrollige, et 
kogu toode oleks igast küljest vertikaalne. 
Seejärel keerake kõik mutrid ja poldid kinni. 

[Pilt] 
 
9.  Lisage jalgade alaotstesse 4 plastikust otsakatet. 

Seejärel tõstke toode jalgadele püsti. 
[Pilt] 
Plastic end caps – Plastikust otsakatted 
 


