Följande verktyg behövs:
Borrmaskin, borr (3 mm), hålsåg (83-84 mm) och en stjärnskruvmejsel.
The following tools are needed:
Power drill, drill (1/8”), holesaw (3 1/4”) and a Phillips screwdriver.

Monteringsanvisningar
1. Placera den bifogade mallen där ni önskar ha er Torky on the inside.
2. Kontrollera att höjden inne i skåpet är minst 25 cm.
3. Använd borren för att borra ett 3 mm hål i centrum av mallen.
4. Såga upp hålet med hjälp av hålsågen, halvvägs igenom materialet från
ovansidan.
5. Såga upp resten av hålet underifrån.
(Genom att såga upp hålet till hälften, först uppifrån, sedan nedifrån minskar risken för skador
i det borrade materialet.)

3mm Borr
1/8” Drill

83-84mm Hålsåg
3 1/4” Holesaw

Stjärnmejsel
Phillips screwdriver

6. Placera den övre delen inuti skåpet (fig. 1), tryck sedan upp den nedre delen
underifrån.

3 skruv-storlekar medföljer. Avsedda för olika tjocklek på stomme/hyllplan.
3 sets of screws are supplied for different thickness of material.

7. Vrid den undre delen (fig. 2) tills dess att skruvhålen i den övre delen passar
in med hålen i den nedre.

4st /pcs 15 mm 16 - 24 mm
4st /pcs 22 mm 24 - 32 mm
4st /pcs 30 mm 32 - 40 mm

8. Dra åt de fyra skruvarna med stjärnmejseln.
9. Fyll din Torky on the go (väska) med papper och ställ den i inbyggnadsmodulen.
- Klar att använda.

Mounting instructions

Fig. 1

1. Put the supplied template inside the cupboard where you wish to
mount your Torky on the inside.
2. Check that the height inside the cupboard is at least 10”.
3. Use the power drill to drill a 1/8” hole in the center of the template.
4. Use the holesaw to cut a hole halfway through the material from above.
5. Cut the rest of the hole through from underneath.

Fig. 2

(By cutting the hole halfway through, first from the above then from underneath,
the risk for damage in the drilled material will be reduced)

6. Place the upper part inside the cupboard, (fig.1) then push the lower part
up from underneath.
7. Align the holes for the Phillips screws by looking down through the
upper part (fig. 2).
8. Tighten the four Phillips screws with the Phillips screwdriver.
9. Fill your Torky on the go (bag) with paper and place it in the module.
- Ready to use.

Genomskärningsbild / Cross-section

Delar / Parts

Besök: www.torkyontheinside.com för ytterligare info. Där kan du även se
ett videoklipp med en montering av en Torky on the inside.
Visit: www.torkyontheinside.com for further information and to view a video
clip on how to mount your Torky on the inside.

