MONTASJEANVISNING
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE
Småvarereol R 3000
Shelving unit R 3000

ZERTIFIZIER
T

1. Gavl / Upright frame
2. Hylle / Dividing shelf
3. Krysstag / Back braces
4. Gitter bakvegg / Mesh back
5. Bakvegg / Back panel
6. Toppdekke / End cap
7. Doble dører / Double doors
8. Skuff / Drawer
9. Etikettlist / Label rail
10. Forkantlist / Bin front
11. Frittstående skillevegg / Free-standing divider
12. Gjennomgående skillevegg / Full height divider
13. Sokkellist / Base plinth
14. Shims / Shims
15. Avstandsstykke / Frame connector
16. Ytre sidevegg / Outer side panel
17. Indre sidevegg / Inner side panel
18. Gitter sidevegg / Mesh side
19. Endestopp / Stop rail

MONTERING AV HYLLER
1. Still opp to gavler vertikalt.
2. Plasser en hylle mellom gavlene og fest den vertikalt ned på
leppene.
De to første hyllene plasseres ved tverrblekkene som holder
søylene sammen.
3. Dersom det er nødvendig kan man åpne leppene ved å presse ned
en skrutrekker.
ASSEMBLY OF A SHELF UNIT
1. Stand 2 upright frames vertically.
2. Insert 1 dividing shelf near each side brace in the upright frames
an lower them vertically into the lugs.
3. If necessary gently open the lugs by inserting a screwdriver in the
lug slots and pushing down slightly.

KRYSSTAG
1. Krysstag monteres i det første faget, deretter i hvert tredje fag.
2. Brakettene festes i nærheten av topp- og bunnhylle.
3. Ved reoler høyere enn 2 161 mm, skal krysstagene festes på
samme høyde som tverrblekkene.
4. Ved reoler med høyde mellom 2 479 og 3 009 mm monteres
krysstagene over det nederste tverrblekket og under det øverste
tverrblekket på motsatt gavel.
Rekkefølge
- Plasser de 4 brakettene som følger med et to-delt krysstag i
hullene på gavlen.
- Juster reolen vertikalt ved å stramme krysstaget.
- Skru med klokken = strammer
- Skru mot klokken = løsner
BACK BRACES
1. Used for longitudinal bracing in the 1st and in every 3rd unit.
2. Fit the back brace brackets near the dividing shelves.
3. For shelf units in excess of 2 161 mm high, secure cross braces in
uprights at the same height as the side braces.
4. For shelf units between 2 479 and 3 009 mm high, secure cross
braces above the side brace at the bottom of the upright and
below the side brace at the top of the opposite upright frame.
Order of assembly
- Fit all 4 brackets for the 2-piece back brace into the slots in the
uprights.
- Adjust the shelf unit vertically by tensioning the back brace.
- Turn clockwise = tension
- Turn counter-clockwise = release

FESTE TIL GULVET
1. I følge SEMA må alle reoler hvor dybde-/ høydeforholdet er
mer enn 1:4 boltes fast i gulvet.
2. Ved ujevne gulv brukes shims.
FLOOR FIXING
1. Accoring to SEMA regulations all shelf units with a depth to
height ratio of more than 1:4 must be anchored to the floor.
2. Slight unevenness in the floor is compensated by floor shims.

AVSTANDSSTYKKE
1. Avstandsstykker blir brukt til å sette sammen to enkle reoler til en
dobbeltreol.
2. Avstandsstykket plasseres gjennom gavlen og festes med skruer.
FRAME CONNECTOR
1. Frame connectors are used to connect two back-to-back shef units.
2. Bott using the holes in the uprights through the frame connectors.

SOKKELLIST
Sokkellisten blir plassert mellom to søyler og festes ved hjelp av hyllen.
BASE PLINTH
This is placed between 2 uprights and locked into position by the dividing
shelf.

INDRE SIDEVEGG
Plasser sideveggen inntil tverrblekkene mellom søylene.
Klem sideveggen på plass ved hjelp av hyllene.
INNER SIDE PANEL
Position the inner side panels against the frame braces between
the uprights and clamp into position using the dividing shelves.

YTRE SIDEVEGG
Plasser sideveggen i det langsgående sporet i søylen og fest den til
søylen med 6 selvborrende skruer.
OUTER SIDE PANEL
Fit the outer side panel into the longitudinal groove in the uprights
and fasten with 6 self-tapping screws.

GITTER SIDEVEGG
Plasser gitter sideveggen inntil tverrblekkene mellom søylene og fest
den til søylene med klips.
MESH SIDE
Position the mesh side against the frame braces between the uprights
and fasten with clips to the uprights.

BAKVEGG
1. Plasser de tre bakveggdelene inntil hyllene.
2. Fold braketten på bakveggholderen innover og skyv den på
plass ovenifra og nedover og fest braketten på leppene på
søylen.
OUTER BACK PANEL
1. Position the 3 back panel sections against the dividing shelves.
2. Fold the brackets of the retaining rails inwards and slide the
retainig rail over the back panels and locate brackets firmly on
the shelf lugs.

MELLOMVEGG
Når seksjonene blir satt sammen til doble reoler, blir de tre
bakveggdelene montert uten bakveggholder og blir kun klemt på
plass av hyllene.
INNER BACK PANEL
When units are assembled back to back, the 3 back panels are
positioned without retaining rails and are simply clamped between the
dividing shelves.

Fold braketten på bakveggholderen / Fold the retaining rails

Fest braketten på leppen på søylen / Engage the retaining rails

GITTER BAKVEGG
Plasser gitter bakveggen inntil hyllene mellom søylene og fest den til
søylene med klips.
MESH BACK
Position the mesh back against the dividing shelves between the
uprights and fir to the uprights using clips.

