Produkt
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Monteringsanvisning
Assembly manual

Högklint

Intro
Högklint är ett flexibelt hyllsystem som finns i två standardhöjder; 229 och 103 cm med ben (med sockel blir den 7 cm
lägre).
Längden på hyllan får du genom att kombinera sektioner om
44/42 och 86/84 cm till önskad storlek. Hyllan går att utöka
med fler sektioner i efterhand.
Sätt personlig prägel på hyllan genom att lägga till avdelare,
vitrindörrar, lådor och tidningshyllplan. Även basen på hyllan
är valbar; ben eller sockel. Som en ytterligare detalj kan du få
dörrar och lådor målade i din favoritfärg från Farrow & Ball.

Översikt

A. Skruv till sockel/ben 40 mm
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Det här är en generell monteringsanvisning för alla utformningar av Högklint. Följ de anvisningar som är aktuella för
dig. Börja gärna med att sortera upp alla delar, alla flyttbara
hyllplan kan läggas åt sidan så länge. Först skruvas stommen
ihop sektion för sektion, därefter skruvas eventuell dekorskiva
fast och sist basen (ben eller sockel). Först följer en lista över
ingående delar:

A.

B. Skruv till dekorskiva 30 mm
C. Skruv till möbelvinkel och gångjärn
15 mm

B.

C.

D.

E.
F.

D. Spik till bakstycke 15 mm
G.

E. Träplugg 30 mm

H.

F. Kopplingsskruv
G. Snäcka

I.

H. Hylltapp till tidningshylla
I. Möbelvinkel
J. Trådhyllbärare
K. Gångjärn
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Topp 40 hög			

Topp 80 hög

Topp 40 låg				

Topp 80 låg

Fast hyllplan 40 (hög)

Fast hyllplan 80 (hög)

Botten 40 			

Botten 80

Lösa hyllplan/avdelare

utsida

Höger sida låg

insida

utsida

insida

Vänster sida låg

Mellanvägg låg

insida

Mellanvägg hög

utsida

Höger sida hög

utsida

insida

Vänster sida hög
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Steg för steg
1.

Försäkra dig om att du har alla delar.

2. Hyllan monteras lättast liggande med baksidan (som är
utfräst för rygg) mot golvet, innan den reses upp.
Kontrollera att underlaget är fritt från smuts som kan
repa träet.
3. Börja med att lägga fram sidor och eventuella mellanväggar. Sätt i träplugg E och kopplingsskruv F på insidan
av sidorna och på båda sidor av mellanväggarna.
4. Låg: Tag fram toppskivor och bottenskivor. Börja sedan
montera hyllan från exempelvis vänster. Skjut ihop toppskivan och bottenskivan (40 eller 80 cm breda beroende
på önskad bredd) med vänster sida. Sätt i snäckor G i
topp- och bottenskivan. Pilen på snäckan ska peka mot
kopplingsskruven. Vrid sedan om snäckan med en skruvmejsel ca 180 grader så att den greppar och låser kopplingsskruven. Toppskivan ska monteras så att snäckorna
hamnar uppåt och bottenskivan med snäckorna neråt.
5. Hög: Tag fram toppskivor, bottenskivor och fasta hyllplan.

Börja sedan montera hyllan från exempelvis vänster. Skjut
ihop toppskivan, bottenskivan och det fasta hyllplanet
(40 eller 80 cm breda beroende på önskad bredd) med
vänster sida. Sätt i snäckor I i toppskivan, bottenskivan
och det fasta hyllplanet. Pilen på snäckan ska peka mot
kopplingsskruven. Vrid sedan om snäckan med en skruvmejsel ca 180 grader så att den greppar och låser kopplingsskruven. Det fasta hyllplanet och bottenskivan ska
monteras så att snäckorna hamnar neråt. Toppskivan ska
ha snäckorna uppåt.
6. Om hyllan endast har en sektion skjuts den högra sidan
nu ihop med resten av stommen och fästes med snäckor.
7. Om hyllan har flera sektioner monteras första mellanväggen. Skjut ihop och fäst med snäckor. Observera att
de förborrade hålen för montering av gångjärn ska vara
framåt. Fortsätt att i hyllans riktning från vänster till höger
bygga en sektion i taget. Avsluta med höger sida.
8. Låg: Montera dekorskivan. Lägg dekorskivan med den
sida du vill ha synlig neråt på golvet. Ställ den hopbyggda
stommen upp och ner ovanpå dekorskivan. Mät in stommen noga så att den hamnar mitt på skivan. Skruva fast
med skruv B i förborrade försänkta hål.
9. Montering av tät sockel: Sätt i träplugg E i bakkant på
sockeln i de hål som överensstämmer med hålen i bottenskivan. G.A.D-märket på sockeln ska vara framåt. Tryck
fast sockeln i framkanten av stommen (så att plats för ev.
golvlist finns bak). Skruva fast med skruv A.
10. Montering av ben: Bygg ihop benpar och sarger genom
att sätta i träplugg E och kopplingsskruv F i benparen.
Skjut sedan ihop benparen med sargen. Sätt i snäckor G
i sargen och spänn åt. Se till så att G.A.D-märket hamnar
framåt.
Observera att en hyllkombination med flera sektioner av
samma bredd (40 eller 80 cm) kan ha sarger som skiljer
i längd. En yttre sektion har en något kortare sarg än en
sektion med två mellanväggar.
Kontrollera att benen hamnar rakt under sidor och mellanväggar. Sätt i träplugg E i överkanten av den hopmonterade ben-”sockeln” där hålen överensstämmer men
hålen i botten plattan. Tryck fast sockeln i hyllstommen
och skruva fast med skruv A.
11. Montering av bakstycke: Lägg hyllan på golvet med baksidan uppåt. Lägg i bakstycket så att det ligger kant i kant
med falsen. Blyertsstrecket på bakstycket markerar vart
spikarna bör sitta och ska vara vänt uppåt (bakåt). Spika
fast med spik D.
12. Res upp hyllan och ställ den på plats.
13. Hög: Den höga modellen av Högklint ska förankras i väggen med medföljande möbelvinklar I. Skruva fast vinklarna
på ovansidan av hyllan med skruv C. Skruva fast i

väggen med skruv eller plugg/skruv avsedd för din väggtyp (medföljer ej).
14. Placera de flyttbara hyllplanen horisontellt och vertikalt på
önskade platser. Tryck fast trådhyllbärarna J i sidorna/
topp/botten och skjut in hyllplanet framifrån på plats.
15. Placera tidningshyllor på önskade platser. Tryck fast hyllbärare H i bak och framkant. Hyllbäraren i framkant ska
placeras ett hål längre ner än den bakre.
16. Montering av dörrar: Tag loss monteringsplattan från
gångjärnet K och skruva fast den på insidan av hyllan i
förborrade hål med skruv C. Den smala delen av monteringsplattan ska peka mot framkanten av hyllan. Skruva fast gångjärnen på dörren med skruv C. Klicka fast
dörrens gångjärn på monteringsplattorna. Tryck fast ett
G.A.D-bleck över justeringsskruvarna.
17. Justering av dörrar: Lossa på G.A.D-blecket. De tre skruvarna där under möjliggör justering av dörrarna i sidled,
höjdled och djupled. Tryck fast G.A.D-blecket igen när
dörren har rätt position.
18. Placera in lådor på önskade platser.
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Underhåll
Maintenance

Högklint

Underhåll
Bokhyllan är tillverkad av massiv björk eller ek. Det ger ett
naturligt vackert utseende och en mycket lång livslängd åt
möbeln. Trä är ett naturmaterial som ändrar sig med årstiderna. Ibland är det lätt att flytta på hyllplan och lådor och
ibland går det lite trögare. Det har med årstid och luftfuktighet
att göra och kommer att gå tillbaka då vädret ändras.
Träet är som standard oljat i två omgångar vid leverans och
har ett bra skydd. En möbel av massivt trä ska dock alltid
underhållas kontinuerligt för att bevaras på bästa sätt. Vi
rekommenderar att du oljar in din nyinköpta möbel med den
medföljande oljan efter ca sex månader, därefter vid behov
då träet känns torrt. Med åren kommer träet att mättas och
behovet av ny olja minska.
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En såpabehandlad möbel behöver underhållas även den.
Häll cirka en liter kranvarmt vatten i en plastback och lägg i
en matsked tvålflingor. Vispa tills flingorna löst sig. Doppa en
trasa eller svamp i tvålvattnet och stryk på träet. Fläckar kan
slipas bort med fint sandpapper i träets riktning innan såpan
läggs på.
Rengör hyllan med torr eller lätt fuktig trasa. Många moderna trasor fungerar utmärkt med endast vatten, annars kan
lite såpa tillsättas i vattnet. För svåra fläckar eller putsning
av glasdörrar är en droppe galltvål i lite vatten det bästa för
både möbel och miljö.
Har du frågor kring montering eller skötsel är du välkommen
att höra av dig till vår kundtjänst på tel 0498-248230.
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