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Lådan öppnar sig inte när man trycker på den.

Möjlig orsak

1.1 Ingen aktivator monterad.

Lösning
Eftermontera aktivator.
CLICK
1

Aktivator är lös.

Tryck på aktivatorn igen och kontrollera att den
sitter stadigt.

Höger/vänster förväxlades.

Tänk på höger och vänster.

1.2 Tipmatic Soft-close-enhet är inte monterad.
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Eftermontera.

R

CLICK

1.3 Frontspalt mindre än minifrontspalt på 2,5 mm. Ställ in frontspalten. Kontrollera med ett mynt.
min

2.5

mm

Dämpare monterad.

-1 mm
-1 mm

+3 mm
+3 mm

-1 mm

+3 mm

1.4 Lådan blockeras av ett föremål.

Ta bort föremålet.

1.5 Tänk på öppningszonen vid höga fronter.

Tryck på undre delen av fronten, vid 2/3 av
den.
Kontrollera frontens parallellitet mot stommen.
Ställ in med frontlutningsjusteringen om det
behövs.
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Lådan kommer bara ut några millimeter.

Möjlig orsak

2.1 Synkroniseringsstång är inte monterad, eller
inte korrekt monterad.

Synkroniseringsstång åker ut eftersom den är
för kort.

2.2 Djupinställningen är inte längre lika på båda
sidor.

Lösning
Montera synkroniseringsstång korrekt.
Beställ ny synkroniseringsstång
Mått: Innermått stomme - 216 mm

Ställ in samma djupinställning till höger och
vänster och ställ sedan in frontspalten igen.

-1 mm
-1 mm

+3 mm
+3 mm
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Lådan kommer inte ut tillräckligt långt.

Möjlig orsak

3.1 Utkastarkraften är för svag.

4

Lösning
Öka utkastarkraften ett steg,
1 = Svag
2 = Medel
3 = Hög

1
3

2

3
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Lådan kommer ut för långt.

Möjlig orsak

4.1 För hög utkastarkraft är inställd.
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Lösning
Sänk utkastarkraften ett steg,
1 = Svag
2 = Medel
3 = Hög
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Det går inte att ställa in utkastarkraften.
Möjlig orsak

5.0 Hårt motstånd vid justering av utkastarkraften.

Lösning
Öppna lådan med lätt tryckning för att släppa
på spänningen hos öppningsfjädern.
1
2

Nu kan utkastarkraften ställas in fritt.
1
3
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Det går inte att stänga lådan.
Möjlig orsak

6.1 Tipmatic Soft-close-enheten står i ett läge där
medbringaren är i vägen.

Lösning
Tryck hårt.
Det hörs ett tydligt klickljud.
Öppna lådan.
Lådan kan stängas.
"Självreparation".

6.2 Fronten släpptes inte i tid vid stängning så

Släpp fronten i tid vid stängning så snart
stängningsenhetens fjäder aktiveras.

6.3 Lådan öppnades mindre än 120 mm efter

Öppna lådan minst 120 mm och stäng den
sedan igen.

enheten aktiveras igen och öppnar lådan på
nytt.

aktiveringen resp. öppningen.
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För kraftigt stängningsmotstånd/höga och lätta föremål välter
Möjlig orsak

7.1 För låg belastning på lådan.

Lösning
Pressa igen lådan (släpp i tid).

Inredningssystem Tavinea Sorto eller
Tavinea Optima.
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