SARANA-OHJE
Kalusteissa on ensisijaisesti vakiona itsessään hidastavat saranat tai niihin on asennettavissa
erillinen hidastava osa. Mikäli haluat vaihtaa vanhat saranasi hidastaviin saranoihin, tarkista kaappisi saranaporauksen yhteensopivuus verkkokaupassamme myytävän saranan
tuotekuvauksesta. Varmista, että saranasi vastakappale sopii käytettäväksi uuden hidastavan
saranan kanssa. Yhteensopivien vastakappaleiden koodit löydät saranan tuotekuvauksesta.
Kaapeissa käytetään ensisijaisesti 110 astetta aukeavia saranoita. Vakiosaranoiden lisäksi
joissain rungoissa käytetään runkokohtaisia erikoissaranoita ja aluslevyjä. 155 astetta aukeavissa
saranoissa voidaan käyttää saranoihin liitettäviä hidastimia. Liitettävät hidastimet asennetaan
pääsääntöisesti ovessa joka toiseen saranaan. Kevyillä ja painavilla ovilla hidastimia voidaan
asentaa tästä poikkeava määrä, mikäli oven sulkeutumisnopeutta halutaan säätää. Taiteovellisissa
kulmakaapeissa ei käytetä hidastimia sen toiminnallisesta rakenteesta johtuen.
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Desactivación de BLUMOTION con frentes pequeñas / levas

SARANOIDEN SÄÄTÖ
Verstellung / Adjustment / Réglage / Regolazione / Ajuste
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