
 

Pakkauksen sisältö: 

- sankokehys (A, kuvassa LM 706)  

- takasarja (B) 

- etusarjakiinnitin 2kpl (C) (etusarja=ovi) 

- profiilikisko vasen ja oikea (D) 

- runkokisko vasen ja oikea (E) 

- etusarjan tukilevy vasen ja oikea (F) 

- peitelevy 2kpl (E) 

- mutteri M5 4kpl (tukilevyn kiinnitys profiilikiskoon) 

- koneruuvi 5x8 4kpl (tukilevyn kiinnitys profiilikiskoon) 

- ruuvi 4,0x12 kupukanta 8kpl (sankokehyksen kiinnitys etusarjaan 4kpl, tukilevyn kiinnitys etusarjaan 4kpl) 

- ruuvi 4,0x16 uppokanta 12kpl (etusarjakiinnittimien kiinnitys etusarjaan 4kpl, runkokiskojen kiinnitys kaapin runkoon 8kpl)  

 

1. Huomioi ennen asennusta, että ovi- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Varmista ruuvien pituuden sopivuus etusarjan/rungon vahvuuteen 

ennen asennusta. Kaapin sisäleveys pitää olla tuotteesta riippuen välillä 366-369mm (LM 704), 466-469mm (LM 705), 566-569mm (LM 706) tai 766-769mm (LM 708). 

2. Merkitse pistimellä jigiä avuksi käyttäen runkokiskojen kiinnityskohdat, ensin kaapin vasempaan runkoon siten, että tämä puoli jigiä on runkoon päin ja samoilla 

reikäkohdilla oikeaan runkoon siten, että tämä puoli jigiä on näkyvissä. (ks. kuva 1) 

3. Kiinnitä runkokiskot kuvan 2 osoittamalla tavalla. Runkokiskot kannattaa kiinnittää aluksi kahdella ruuvilla. Kiinnitä loput ruuvit kohdassa 9. 

4. Merkitse pistimellä jigiä avuksi käyttäen etusarjakiinnittimien paikat etusarjaan kuvan 3 osoittamalla tavalla. Ensin vasen puoli ja sitten siirretään jigi etusarjan oikeaan 

reunaan ja toimitaan samalla tavalla. (Huom. Ylä- ja alaetusarjat eroavat toisistaan punaisella viivalla, kuva 3 esittää tuotteen kiinnittämistä korkeaan alaetusarjaan.) 

5. Kiinnitä etusarjakiinnittimet ruuveilla etusarjaan. 

6. Paina takasarja profiilikiskoihin kuvan 4 osoittamalla tavalla. 

7. Paina etusarjaan kiinnitetyt etusarjakiinnittimet kuvan 5 osoittamalla tavalla profiilikiskoihin, jolloin muodostuu laatikkorunko. Jos etusarjakiinnitin ei kiinnity kiskoon, 

varmista että kuvan 7 vasemmanpuoleisin ruuvi käännetty vastapäiväasentoon. 

8. Vedä runkokiskot kokonaan ulos kaapista. Aseta etusarjaan kiinnitetty laatikkorunko runkokiskojen päälle ja paina se runkokiskojen sisään kuvan 6 osoittamalla tavalla. 

Laatikkorungon saa irti runkokiskoista kun vetää laatikon kokonaan ulos kaapista ja nostaa laatikkoa samanaikaisesti. 

9. Säädä etusarja tarvittaessa oikeaan asentoon kuvan 7 ruuveista ja tämän jälkeen paina säätöruuvien päälle peitelevyt. Kiinnitä runkokiskojen 3. ja 4. ruuvi. 

10. Kiinnitä tukilevyt kiskoihin kuvan 8 osoittamalla tavalla ja säädä tukilevyjen kaltevuus sopivaksi. 

11. Kiinnitä tukilevy etusarjaan kuvan 9 osoittamalla tavalla. 

12. Paina sankokehys laatikon sivujen päälle ylhäältä päin. 

13. Laatikon ollessa auki, ruuvaa sankokehys etusarjaan kiinni. 

14. VIVA-Lux on valmis käytettäväksi. (ks. kuva 10) 
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VIVA-Lux asennusohje 
LM 704, 705, 706, 708 
 

 

 
 A  B  C 

Ensimmäinen ruuvi 

Kolmas ruuvi 

Neljäs ruuvi 

Toinen ruuvi 

Kiskon etäisyys rungon etureunasta 2mm 

 D  E  F 

Halutessasi poistaa laatikon 

etusarja, väännä ruuvimeis-

selillä kevyesti vastapäivään. 

Huom. Muista molemmat 

sivut. 

Laatikon etusarjan nosto- ja 

laskuruuvi. Avaa ensin 

lukitusruuvi. Säädön tehtyäsi 

muista kiristää lukitusruuvi. 

Etusarjan sivuttaissäätö 

Lukitusruuvi 
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Kuva 10. 

 

 

Tukilevyn kaltevuuden- 

säätöruuvit. 
Tukilevyn kiinnityskohdat. 

 E 

Pidä runkokiskosta kiinni 

ja työnnä laatikkoa sitä 

vasten. Kiinnitys on 

onnistunut kun kuulet 

napsahduksen. Muista 

molemmat sivut. 


