Monteringsanvisning för
BIGGI placeras enklast på en betongplatta. 400x400x70 mm.
Du behöver en borrmaskin och en10 mm betongborr för montering.
Skruvskallen är 8mm och kan monteras med skiftnyckel eller hylsa.
Avstånd mellan borrålen i botten (c/c):
BIGGI Rondo :
200 mm
BIGGI Original:
200 mm
BIGGI Smart:
200 mm
Låsbleck

Gör så här:
1, Ställ lådan och fixera den på plattan. Öppna uttagsluckan och
markera borrhålen med en penna genom hålen i lådans botten.
1. Borra hål i plattan och sätt den blå pluggen i hålet.
2. Skruva i skruvarna två varv. Lyft postlådan över skruvarna och
för lådan över skruvarna så att skruvskallen syns inne i lådan.
3. Trä låsblecken över skruvskallen, skjut in i spåret. Dra fast.
.

Biggi Smart

c/c-mått 200mm

Blåplugg

Biggi Rondo Biggi Original

Placering av mellanbotten
En finess med postlådan BIGGI är den löstagbara mellanbotten.
I förpackningen ligger den i postlådan.
1.
2.

1.
2.
3.

När BIGGI packas upp, avlägsna skyddsfilmen från mellanbottenskivans båda sidor.. Mellanbotten ska vara glasklar!
Skissen till höger visar hur mellanbotten placeras för dagligt
bruk. Den vilar på tapparna inne i lådan och lutar mot plåten.
Alltså:
Tag bort skyddsfilmen från mellanbotten.
Placera nu den genomskinliga mellanbotten enligt
beskrivningen ovan.
Vid stora postmängder eller När Ni reser bort placeras
mellanbotten längst ner i lådan eller avlägsnas helt.

Mellanskiva

T a väl hand om Din postlåda - så tar den väl hand om Din post!
Vi på MMW -Produkter gratulerar Dig till köpet av den nya postlådan. Om Du sköter Din låda kommer den att få längre
livslängd och se prydligare ut. Därför ger vi Dig följande tips:
1.
2.
3.
4.

Torka av postlådan minst ett par gånger per år . Smuts och nedfallna löv torkas bort med en våt trasa.
Putsa därefter av med en torr
. trasa.
Någon gång per år kan Du ockå med fördel vaxa lådan, precis som Du gör med Din bil.
Smörj låset med låsolja, så att Du smidigt kan öppna Din låda. Vi rekommenderar WD40 alt ASSA.
Smörj även inkastluckans fästen så att den lätt återtar stängdläge när den öppnats.

Om låset kärvar, kan det bero på att den behöver smörjas. När Du då försöker få upp låset, var lätt på handen.
Under vintertid speciellt vid väderomslag från fuktigt till kallt väder, kan låset ha frusit. Då rekommenderar vi att Du
använder låsolja WD40 alt. ASSA.Ytterligare ett tips: Nycklarna till låset följs åt när Du får lådan. Dela på dem genast
så Du har en nyckel i reserv om Du förlagt nyckeln!
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