PORTABELT DEMONTERBART SKÖTBORD
Demontera bordet
Bordet levereras normalt från oss i monterat
skick, men vid förvaring eller för transport på
flyg etc kan bordet demonteras och delarna
läggas i påsar som sedan samlas i en mjuk
bärväska.

Utgångsläge:
Ha bordet liggande upp- och nervänt på
plant underlag (säng eller bordsskiva)
med överliggaren med markeringarna 2
och 4 närmast framför dig.
1. Lossa låsbyglarna och lägg dem vilande
på sina respektive skruvar (fig 1).
Fig. 1

2. Ta sedan bort de fyra rattskruvarna från
krysstaget, lyft bort och fäll ihop detta.       
Lossa och skruva bort rattskruvarna som
sitter i respektive benände (fig 2).
Knacka loss benen från fästvinklarna
och vik samman benkryssen. Sätt ett
gummiband el dyl på mitten som håller
delarna samman.

Fig. 2

3. Lägg samman överliggarna vända mot
varandra så att fästvinklarna går att sticka
in i rännan (fig 3 ). Vik duken runt och håll
samman med en spännrem.
Stoppa in delarna i sina påsar och förvara
alltsammans i väskan.

Fig. 3
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PORTABELT DEMONTERBART SKÖTBORD
Montera bordet
1. Ta fram och lägg överliggarna på
ett plant underlag . Överliggaren med
markeringarna (siffrorna 2 och 4) skall
ligga närmast framför dig med fästvinklarna vända uppåt.
2. Vik ut benkrysset (från påse 1-2) till ett
X och identifiera ändarna märkta 1 och 2.
Vänd benen så att de svarta fötterna
pekar uppåt. Låt låsbygeln vila mot den
utstickande skruven.

Fig. 1

Passa ände 1 mot insidan av fästvinkel 1
och skruva fast med rattskruv. Passa ände 2
mot insidan av fästvinkel 2 och dra fast.
(fig. 2)

Fig. 2

Vik på motsvarande sätt (från påse 3-4)
ut det andra benkrysset. Se till att låsbygeln vilar mot skruvänden när fötterna
pekar uppåt. Passa ändarna 3 och 4 mot
respektive siffror i överliggarna på insidan
av fästvinklarna.

Ta krysstaget från påse 5 och fäll ut det
så att änden med siffran 5 är synlig uppe
till höger och siffran 7 uppe till vänster.
Passa in krysstaget mot motsvarande
märkning på benen. Dra fast rattskruvarna och kontrollera att stagets ändar
ligger an mot benen.
Lyft ner bordet och ställ det i arbetsläge.
Kontrollera att alla rattskruvar är åtdragna.
Fäll ut bordet helt så att duken spänns
och fixera i utfällt läge med låsbyglarna.
Bordet är nu färdigt att användas!
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