Montagevoorschrift (M)HKC / Adjustment instruction for (M)HKC

1
U mag de kast niet dragen aan het lagerhuis.
Don’t lift or carry unit by cross member.

2
Bladsteun in de hoek tegen de muur monteren (zie afbeelding).
Fix the worktop support on the wall (see image).

3
Algemene richtlijnen
• HKC goed in de hoek plaatsen
• HKC waterpas stellen
• Voorzijde en zijkanten van de romp in het lood stellen
• Alle poten, vooral bij de spil, dragend aandraaien
• Montagekruis bevestigen aan onderkant blad
Let op:
De zijwanden hebben onderaan een schuin kantje. De voorzijde hiervan gelijk met de onderzijde van de naastliggende kasten monteren.
De bodem van de (M)HKC ligt dus duidelijk lager dan de overige onderkasten. Het metalen frame bovenin komt iets boven de zijden van
de (M)HKC uit.
General guideline
• Install the unit in its correct position making sure that it is level and square. Ensure that the unit is firmly supported on the adjustable feet.
• Fit cross member to underside of worktop.
Note:
The bottom of the sides is angled. Fit the front of it on the same level as the bottom of the adjacent unit(s). Now the bottom of the (M)HKC is
situated lower than the bottom of the other base units. The metal frame is on a slightly higher level than the sides of the (M)HKC unit.

4
De deuren kunnen in alle richtingen worden afgesteld.
Alvorens u begint met afstellen, moet de hoekkast door middel van de stelvoeten precies worden uitgericht. De middelste voet moet
goed afgesteld worden, vanwege de latere belasting op de as.
Diepte instelling
= deuren onder een hoek van 90° zetten
Zijdelingse instelling = deuraanslag corrigeren
Hoogte instelling
= voeg t.o.v. het werkblad corrigeren
The doors can be adjusted in all directions.
Before starting with adjustment, make sure that the corner cabinet is aligned exactly by means of the adjustable cabinet feet. Special
attention should be paid to the adjustment of the middle foot for support of the axle weight.
Depth adjustment = put the doors in the 90° position
Side adjustment = correct the door overlay
Height adjustment = correct the distance between door and working plate
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5
Als de werking van de in de fabriek uitgevoerde instelling van het beslag niet aan uw verwachtingen voldoet, dan is een fijnregeling mogelijk.
• Dankzij de instelbare lineaire demping kunt u de sluitsnelheid van de deuren veranderen. Dit gebeurt bij ingebouwd beslag via de stelschroef
op de veer:
Als u de stelschroef rechtsom draait, krijgt u een snellere sluiting.
Als u de stelschroef linksom draait, krijgt u een langzame sluiting.
• U kunt het pendelen van de deuren bij het sluiten verhinderen door de rotatiedemper van het inbouwbeslag aan te passen:
Draai de stelschroef naar rechts = sterkere remwerking.
Draai de stelschroef naar links = lagere remfunctie.
If the unit does require adjustment after installation, it may be carried out as follows:
• Due to the liner damping system, the closing speed of the doors may be changed by turning the adjustment screw:
By turning the screw to the left the closing speed will be reduced.
By turning the screw to the right the closing speed will be increased.
• To avoid undulation when closing the doors, the rotation damping system may be adjusted:
Turning the adjusting screw to the right will increase the braking action.
Turn the adjusting screw to the left - less braking action.
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