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Installationsanvisning Basicline 406
1. Montering på vägg
Kontrollera väggens beskaffenhet före montering. Det är montörens ansvar att använda korrekta infästningsdetaljer
för respektive väggtyp.

1.1

1.2

Vattenrör placeras med c/c avstånd 180 mm,
240 mm över golv. Avlopp placeras mellan
vattenrör.

Tryck in bultarna för tvättstället bakifrån.
Placera bultarna på rätt C/C avstånd för det
tvättställ som skall användas.

A. Centrum
B. Vatten och avlopp

Glidprofilerna i plast bör smörjas med
siliconespray innan ytterprofilen träs över
innerprofilen

*Måttet avser montering på standardhöjd vilket
ger höjdinställningen 650 - 850 mm.

1.3

1.4

Lås fast gasfjädern i ytterprofilen.
Distansen (1) ska klämmas mellan gasfjäder och
ytterprofilen.

Innan tvättstället monteras är det viktigt att
glidskenorna justeras för att förhindra glapp. Tryck
ner lyftbeslaget i lägsta läget, drag åt
justerskruvarna (4 st) på vänstra sidan så att
glapp i sidled minimeras.
För att justera höjden:
Dra ut låssprinten, justera höjden och släpp
tillbaka låssprinten så att den låser.
A. 4 x Justerskruvar
B. Låssprint
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1.5

1.6

Släpp nu upp lyftbeslaget i högsta läget, dra åt
justerskruvarna som syns i de fyra hålen på
ytterprofilen. Eventuellt glapp ska minimeras.
Tryck nu lyftbeslaget upp och ner och kontrollera
att den löper lätt utan glapp.

Montera topplock och tryck på hyllplåten som
kläms mellan tvättställ och lyftbeslaget.

A. 4 x Justerskruvar

1.7

1.8

Montera tvättstället på lyftbeslaget.
Tryck i plastpropparna i de synliga hålen framifrån
under tvättstället (6 st).
Kontrollera igen att lyftbeslaget löper lätt utan
glapp. Det kan behöva justeras, se steg 4-5.

Manövrering:
1) Drag ut låssprinten och vrid 1/4 varv och släpp.
Nu är låssprinten frilagd.
2) Om tvättstället ska höjas hjälper gasfjädern till
att trycka uppåt. Om tvättstället skall sänkas
trycker man i bakkant på tvättstället.
3) Släpp nu tillbaka låssprinten för att låsa höjden.
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2. Funktionsprov
Kontrollera att låssprinten som låser fast den önskade höjden är åtdragen i konsolen.
Kontrollera att vatten- & avloppsslangar är skavda, klämda eller att de bryts.
Kontrollera att tvättställets infästning är intakt.
Kontrollera att vägginfästningarna är hela.
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