Monteringsanvisning Oktagonen 2-6 och 2-8
2012-02-10

Monteringsanvisning – Tillgängliga Oktagonen 2-6 och 2-8
Kontrollera din leverans
A: 1 st. Bordsskiva
B: 2 st. Sittbänkar.
C: 4 st. Ben med hylsor
D: 2 st. Z-Profil.
E: 2 st. Längre bärlinor.
F: 4 st. Kortare bärlinor

För fastsättning av benen inkl. hylsor i bordsskivan:
 28 st. ankarskruv 5,0x40 mm.
För fastsättning av bärlinor:
 16 st. Trallskruv 4,8x80 el. /110 mm för fastsättning av bärlinor i benen.
 8 st. Vagnsbultar 6,0x50 för fastsättning av de korta bärlinorna i U-profilen.
 8 st. muttrar och låsbrickor till vagnsbultarna ovan.
 4 st. Vagnsbultar 10x160 inkl. brickor och låsmuttrar för fastsättning av bärlinorna i benen.
För montering av Z-profilen
 6 st. Vagnsbultar 8,0x130 mm inkl. muttrar och låsbrickor för fastsättning av Z-profilen i bordsskivan.
 4 st. vagnsbultar 6,0x80 mm inkl. muttrar och låsbrickor för fastsättning av Z-profilen i sittbänkarna.
För montering av sittbänkar i bärlinorna:
 8 st. Trallskruv 4,8x80 mm för fastsättning av sitsarna i bärlinorna.
Beroende på gjord beställning har du också 4 st. väderplattor (tillbehör) samt 8 st. trallskruvar för dessa.

Alternativ: Bild nedan för snabbmontering

Om märkning
Saknas, ca 33,5
(Barnmodell 28,5)

Skjuta ut 28 cm på
samtliga sidor

Tillgänglighet för ALLA!
Sida 1(6)
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OBS! Montera det Tillgängliga bordet på ett horisontellt underlag! För bilder på det
färdigmonterade bordet, se sista sidan.
1. Montering av väderplattor på Ben (C) – (Om dessa har beställts).
Beroende på gjord beställning så har du fyra st. väderplattor (för skydd mot mark) som du nu
ska montera på vardera ett av benen. Du använder två trallskruvar för vardera platta.

2. Montering av Ben (C) på bordsskivan (A).
Vända på bordsskivan och se till så att du har en bra arbetshöjd samt skyddar ovansidan med
något mjukt underlag.

Bra arbetshöjd samt skyddade
underlag.

Bordsskivan ligger upp och ner, färdig
för att påbörja monteringen.

Centrera på de sidor där hylsorna/benen skall monteras. Benen sitter redan monterade i
hylsorna vid leverans till skillnad på vad den ena bilden nedan visar. Observera vilka sidor du
skall montera hylsorna på. Detta framgår av bilden nedan. Därefter skruvar du fast hylsorna i
bordet med hjälp av skruv. Totalt 7 st. ankarskruvar (3+2+2), i de förborrade hålen i hylsorna.

Centrera hylsan så att den hamnar i
mitten av sidan. Notera i bilden också
vilka sidor du ska montera hylsor på.

Montera därefter hylsan med 7 st.
ankarskruvar.

Tillgänglighet för ALLA!
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3. Montering av långa bärlinor.
Börja med de två långa bärlinorna (E). På respektive ben skall det finnas en märkning som
visar på vilken höjd du skall montera bärlinan på. Saknas märkningen på benet så gäller
höjden ca 33,5 cm mätt från bordskivans underkant, se bild nedan. OBS – För alla bärlinorna
så skall det skjuta ut 28 cm från benet. När du märkt ut rätt höjd samt har rätt längd mellan
ben och ytterkant på bärlinan så fixerar du bärlinan med skruvtving.

Saknas märkningen så märk ut rätt
höjd (33,5 cm), från underkant på
bordsskivan. (Barnmodell 28,5)

Kontroller att du har rätt avstånd
mellan benet och bärlinans slut
skall vara 28 cm på samtliga sidor.

Därefter fixerar och fäster bärlinorna i benet med trallskruv (2 st. i respektive bärlina och ben,
totalt 16 st. 4,8x90 mm för samtliga bärlinor).

Fixera med skruvtving och kontroller
höjdmåtten samt avståndsmåtten på
vardera sida. Fäst därefter med skruv.

Fäst bärlinan i benet med skruv, två st. i
respektive bärlina och ben.

Tillgänglighet för ALLA!
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4. Montering av korta bärlinor (F).
Tryck den korta bärlinan mot U-profilen och använde en kloss eller liknande så att du får rätt
nivå mellan den långa och den korta bärlinan. Borra därefter upp för vagnsbult 6x50 mm i de
förborrade hålen i U-profilen mot den korta bärlinan.

Använd en kloss för att få samma nivå mellan
den korta och den långa bärlinan. Borra upp för
hål och fäst med bult, bricka och mutter.

Borra därefter upp samtliga förborrade hål i Uprofilen och fäst med vagnsbult, bricka och
mutter.

Fastsätt därefter de korta bärlinorna i benen med skruv. Därefter drar du åt samtliga bultar i
U-profilen.

Fastsätt de korta bärlinorna i benen
med skruv. Kom ihåg: 28 cm ska
bärlinan skjuta ut

Dra åt samtliga bultar i U-profilen.

Slutligen ska du fästa samtliga fyra bärlinor med 1 st. vagnsbult 10x160 mm i respektive ben.
Totalt fyra vagnsbultar.

Förborra med ett längre
borr som går hela vägen
igenom och som är mindre
än vagnsbulten.

Försänk med borr.

Tillgänglighet för ALLA!
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Borra igenom från vardera
sida med borr.
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Du har nu monterat samtliga bärlinor!

Bordet med samtliga ben och bärlinor
fastmonterade.

5. Montering av Z-profil (D) i bordsskivan (A)
Vänd på bordsskivan. Z-profilens ena sida har 3 st. färdigborrade hål vilket även bordsskivan
har. Du monterar därmed Z-profilen med 3 st. vagnsbultar 8,0x130 i bordsskivan och låser
med bricka och mutter.

Fastsätt Z-profilen med 3 st.
vagnsbult samt bricka och mutter

6. Montering av sittbänkar (B).
Placera ut de båda sittbänkarna. Börja med att fästa sittbänkarna med 2 st. trallskruv 4,8x75
mm i vardera bärlina. Borra därefter upp för hålen i Z-profilen (2 förborrade hål i Z-profilen),
2 st. vagnsbultar 6,0x80 i vardera sits. Lås med mutter och bricka.

Placera ut de två sitsarna.

Montera med 2 st.
trallskruv i vardera
knaper och bärlina.

Tillgänglighet för ALLA!
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Montera sitsen i Zprofilen med 2 st.
vagnsbult 6,0x80, bricka
och mutter.
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Du har nu monterat färdigt ditt Tillgängliga Oktagonbord!

BILDER PÅ DET FÄRDIGA OKTAGONBORDET

Tillgänglighet för ALLA!
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