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_.. Demontera befintliga klädhängare i sidoväggarna. (fig 1 A). 
_., Demontera sängbälteshållare i tak. (fig 1 B) 
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Lyft upp skåpet mot baktaket Använd med fördel ett par stöttor med skyddade ändar (tex skumgummi) 
för att hjälpa till hålla skåpet uppe under monteringen (fig2a). 
Rätta in skåpet mot baktaket och se till att skåpstommen ligger tätt mot interiören. 
Kontrollera även att skåpfronten står i 90 graders vinkel. 
Använd befintliga M8 bultar till att fästa skåpfronten i sängbälteshållaren mot taket 
Använd 20 mm distanser. ( fig 2B). 

Skruva fast skåpet i bakväggen med de medföljande farmarskruvarna (via frontluckoma). 

Kapa överdelen på klädhängarna och montera tillbaka dessa. (fig 3A, B) 
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Demontera befintliga klädhängare i sidoväggarna. (fig 1 A). 
Demontera sängbälteshållare i tak. (fig 1 B) 
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•• Lyft upp skåpet mot baktaket Använd med fördel ett par stöttor med skyddade ändar (tex skumgummi) 
för att hjälpa till hålla skåpet uppe under monteringen (fig2a). 
Rätta in skåpet mot baktaket och se till att skåpstommen ligger tätt mot interiören. 
Kontrollera även att skåpfronten står i 90 graders vinkel. 
Använd befintliga M8 bultar till att fästa skåpfronten i sängbälteshållaren mot taket 
Använd 20 mm distanser. ( fig 2B). 

Skruva fast skåpet i bakväggen med de medföljande farmarskruvarna (via frontluckoma). 

<: • Kapa överdelen på klädhängarna och montera tillbaka dessa. (fig 3A, B) 
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