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Bruksanvisning
Sokkelboks

Sockeldosa/uttag
Art no. : EKO05687, EKO07566

NO:
Sokkelboks med stikkontakt:
1. Ta av bakplaten med f.eks en skrutrekker.
2. Monter bunnplaten på veggen. Om det finnes

gulvlist må del av bakplaten tilsvarende gulvlistens
høyde fjernes. Det finnes markering for tre ulike
gulvlisthøyder på bakplaten, 45mm, 57mm og
65mm. Det må også skjæres ut for gulvlist på
sokkelboksen. Her finnes også markering for tre
ulike gulvlist høyder. Spor for eventuell kabel kan
klippes ut med ELKO utsparingstang (88 147 54).
På bunnplaten finnes mulighet for å skjære ut for
kabel som kommer ut av veggen.

3. Koble til stikkontakten med vrihylser eller Wago.
4. Snepp kappen på bakplaten og monteringen er

ferdig.

SV:
Sockeldosa med uttag:
1. Snäpp isär kåpan med uttaget från bottenplattan

med ex. vis en skruvmejsel. Snäppet koms åt från
baksidan av bottenplattan i de avlånga hålen.
(Vid leverans är bottenplattan inte monterad utan
ligger felvänd, lös ihop med kåpan.)

2. Montera bottenplatan på väggen. Finns golvlist
måste plattan tas av vid någon av markeringarna.
Listens höjd avgör vilken. Det finns markeringar
för tre olika höjder på golvlist, 45mm, 57mm och
65mm. Det måste också skäras ut för golvlisten i
kåpan. Tre olika höjder finns markerade. Klipp ur
för eventuell kabel som är monterad på golvlisten.
Använd ELKO ursparingstång E 16 200 04

3. Anslut ledarna med toppklämmor, typ ELKOs
TOP-SIX E 14 408 01

4. Snäpp på kåpan med uttaget på bottenplattan.
Allt klart.

5. Vid eventuellt demontage måste uttaget skruvas
loss från kåpan för att komma åt snäppet.

NO:
Sokkelboks uten stikkontakt:
1. Ta av bakplaten med f.eks en skrutrekker.
2. Monter bunnplaten på veggen. Om det finnes

gulvlist må del av bakplaten tilsvarende gulvlistens
høyde fjernes. Det finnes markering for tre ulike
gulvlisthøyder på bakplaten, 45mm, 57mm og
65 mm. Det må også skjæres ut for gulvlist på
sokkelboksen. Her finnes også markering for tre
ulike gulvlist høyder. Spor for eventuell kabel kan
klippes ut med ELKO utsparingstang (88 147 54).
På bunnplaten finnes mulighet for å skjære ut for
kabel som kommer ut av veggen.

3. Monter apparatet i sokkelboksen. Ut fra hvilket ap-
parat som monteres, kan festeskruene flyttes.
For å sentrere apparatet må festeringen på
apparatinnsatsen monteres mot de to forhøynin-
gene på kappens overkant.

4. Snepp kappen på bakplaten og monteringen er
ferdig.

SV:
Sockeldosa utan uttag:
1. Snäpp isär kåpan med uttaget från bottenplattan

med ex. vis en skruvmejsel. Snäppet koms åt från
baksidan av bottenplattan i de avlånga hålen.
(Vid leverans är bottenplattan inte monterad utan
ligger felvänd, lös ihop med kåpan.)

2. Montera bottenplatan på väggen. Finns golvlist
måste plattan tas av vid någon av markeringarna.
Listens höjd avgör vilken. Det finns markeringar
för tre olika höjder på golvlist, 45mm, 57mm och
65mm. Det måste också skäras ut för golvlisten i
kåpan. Tre olika höjder finns markerade. Klipp ur
för eventuell kabel som är monterad på golvlisten.
Använd ELKO ursparingstång E 16 200 04

3. Montera apparatinsatsen i kåpan. Beronde på
apparatens utförande kan fästskruvarna flyttas till
de andra fästhålen. För att i höjdled centrera appa-
raten så skall apparatinsatsens fästring monteras
mot de båda upphöjningarna vid kåpans överkant.

4. Snäpp på kåpan med apparatinsatsen på botten-
platan. Allt klart.

5. Vid eventuellt demontage måste uttaget skruvas
loss  från kåpan för att komma åt snäppet.

Forhøyninger
Upphöjningar 

Sneppfeste
Snäppfäste

Festeskrue kan flyttes
ut fra ulikeapparatinnsatser

Olika hål beroende på 
apparatinsatsens utförande


