Instruktion
Byte från CKC topp till Culina topp
1. Drag fram kylskåpet en bit från väggen.
2. Tag bort två skruvar baktill (bakom låda/lådor, bild 1), en skruv undertill (vid kylskåpet, bild 2)
och lyft bort toppen från miniköket (bild 3).

Instruction
Change from CKC top to Culina top

Denna handling är vår egendom och får ej utan vårt skriftliga medgivande kopieras, förevisas eller överlämnas till obehörig person

1. Pull out the minikitchen from the wall.
2. Remove two screws at the back (behind the bowl/bowls, picture 1) and one screw at the front
(by the refrigerator, picture 2) and lift top from the minikitchen (picture 3).
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3. Tag bort skruvar för nyckelhål och flytta dessa till de rödmarkerade hålen (bild 5).
4. Placera den nya toppen på miniköket och fäst den med nyckelhålen (bild 6).
5. Fäst sedan toppen med en skruv baktill (bakom lådan/lådorna) och en skruv framtill (vid kylskåpet) på samma ställe som tidigare.
Instruction
Change from CKC top to Culina top

Denna handling är vår egendom och får ej utan vårt skriftliga medgivande kopieras, förevisas eller överlämnas till obehörig person

3. Remove the keyhole screws and shift them to the red marked holes (picture 5).
4. Place new top on the minikitchen with the keyholes (picture 6).
5. Also fasten the top in the same places as before. One screws at the back (behind the bowl/ bowls) and one screw at the front (by the refrigerator).
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