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Verktyg som åtgår vid demontering:
-Skruvdragare med stjärnbits/alt. skruvmejsel.
-Välsorterad bits-sats alt sexkantsnyckel 4 samt 5 mm.

Du kan även vilja ha en stark dubbelhäftande tejp och strips 
redo för kabelhanteringen på slutet.

OBS! Om känner dig osäker på några moment kontakta oss.

Lägg ett bordskivan försiktigt på 
golvet med bordsytan nedåt, gärna 
på en ren matta eller annat mjukt 
material för att minimera risken för 
repor och skador på bordsskivan.

Lägg aldrig skivan direkt på ett golv.

Mät placera gavelsargerna enligt 
bild, mitten på skivan men ca 50 
mm in från bordskanten, gå sedan 
till nästa steg. 

Steg 1

1

Förberedelser



Ställ benen enligt bild och fäst dem i sidosargerna med 
hjälp av tillhörande skruvar (2*M6 L15mm) samt 5mm 
6-kantsnyckel.

Steg 2
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Dra ut flexsargen (Den långa sargen går att justera i längd) 
till rätt längd för att passa mot benen och skruva fast 
dem ordentligt enligt bild med tillhörande skruvar  (2*M6 
L15mm) samt 5mm 6-kantsnyckel. 
Se till att inga sladdar sitter fastklämda under. 
Täck sedan hålen med plastpuggarna enligt nedan.

Steg 3



Skruva fast vinklarna i benen enligt bild (1*M6 L 5mm) 
samt 5mm 6-kantsnyckel - därefter i skivan med korta 
träskruv.

Steg 4

3

Placera stativet på skivan, gaveln ca 50 mm från kant, 
centrera även på djupet till ca 215mm. När stativet är på 
plats montera övriga skruvar enligt bilder ovan. Träskruv 
12st L16 (varav 8st till sidosargerna, 4st till vinklarna ovan) 
samt 4-5st L 55 mm till mittsargen. 



Skruva fast transformatorn/styrenheten centrerad på borsski-
van enligt bild 2*16 mm träskruv. Koppla in benen i M1 och 
M2 och försök samtidigt hålla ordning på sladdarna så det går 
att snygga till sen. På HS kopplar man in kontrollen och på AC 
kopplar man in strömkabeln som ska gå till kontakten.

Steg 5
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                                                    OBS! 
Koppla aldrig in strömkabeln i eluttag innan bordet är helt ihopmonterat.



Använd dubbelhäftande tejp, strips och klammer för att 
sätta fast alla kablar snyggt på undersidan av bordet. 
Tänk på rörliga delar, t.ex. strömkabeln kan behöva lite 
längd och rörelsefrihet beroende på var stickkontakten 
placeras.

Steg 7
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Skruva fast kontrollen på önskad sida av bordet med 2*15 mm 
träskruv, vanligtvis placeras den på höger sida. Koppla in den i HS 
och koppla även in strömkabeln i AC, om du inte redan gjort det.

Steg 6



Steg 8
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Ta fram bordets fötter, skruvarna 
och tillhörande verktyget. Placera 
fätterna på benen med ställfötterna 
( svarta) placerade utåt, mot gaveln 
på bordet, se bild nedan.

Skruva fast varje fot med 4*43 mm
skruvar med 4 mm insexnyckel.

Skruva nu fast eventuella tillbehör 
som kabelrännor eller pennfack om 
du har köpt till det.

Kontrollera  även så ställfötterna 
är skruvade i botten, så du har ett 
jämnt utgångsläge. 

Vänd bordet, ställ det på angiven 
plats och koppla in det i närmsta 
uttag. 
Utför nu en nollställning:
-Tryck på pil nedåt tills bordet går i 
botten,håll kvar i ca 10-20 sek.
-Upprepa en gång till.
Prova att höja och sänka bordet 
några ggr, justera ev golvfötterna så 
bordet står plant. Nu skall bordet 
vara klart att använda.



Thule Möbler AB 
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
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Varning: För vissa monteringsmo-
ment, främst där elektronik eller 
tryckgas är inblandade, rekom-
menderar vi att ni tar hjälp av en 
fackman. Är ni osäkra kan ni ringa 
till Thule Möbler AB för vägledning.

Samtliga delar till bordet går att 
beställa och ersätta vid behov.


