Monteringsanvisning
för Rondo MINI.
OBS!
För fasad av puts eller tegel krävs det längre
skruv och plugg anpassad för detta.
Konsumentkontakt: MMW Produkter AB
Tel. 018-30 14 22, info@mmw.se
Till monteringen behöver Du:
1st borrmaskin och en stålborr med 5mm diameter.
1st tumstock för inmätning, penna, maskeringstape, samt vattenpass.
1st lednyckel/alt. hylsnyckelsats 8mm för att dra fast bifogade skruvar.
1st regelbit 40-50cm till monteringsstöd.
A,

Packa upp postlådan och ta fram monteringssatsen.
Monteringssatsen består av 3st skruvar för 8mm hylsa och
3st distanser.

B,

Mät med tumstocken ut på baksidan av postlådan var dina hål för monteringen
skall sitta (tänk på att placera skruvarna i ytterkant på bakstycket upptill och i
mtten nertill så att posten inte hakar fast på skruvskallarna).
Borra sedan 3st hål genom bakstycket.
Tips! Tejpa med maskeringstape där hålen skall vara och markera sedan
hålet på tapen, detta för att eliminera risken att borren vandrar iväg och gör
onödiga repor på bakstycket.

C,

Mät ut på den yta där postlådan skall sitta med hjälp av tumstocken.
Obs! Postens rekommendationer är att inkastet skall sitta i en höjd mellan
90-115cm (se baksidan av detta blad.
Sätt en punkt ca 50cm ovan mark och tag sedan vattenpasset för att rita upp
en vågrät linje på denna höjd. Vid möjlighet ta en kortare träregel och skruva
fast denna i underkant på linjen. Detta för att Du skall ha något att vila postlådan
på vid monteringen i fasaden.

D,

Skruva skruvarna genom bakstycket på postlådan från insidan. Trä distanserna
på skruvarna så att de sitter på lådans utsida (lås distanserna på skruven med en
liten tapebit så att dessa ej åker av vid monteringen).OBS! Distanserna kan bytas
ut mot en träregel som distans (helst tryckimpregnerad).

E,

Ställ postlådan på träregeln och dra fast den i fasaden.
Ta bort träregeln efter avslutad montering.

Lycka till!

