
M66832 Justerbart och lutande 
bord för säng och stol

Allmän säkerhetsinformation
Se till att dessa instruktioner är 
fullständigt lästa och implementerade. 
Underlåtenhet att göra det kan leda till 
skada på användaren. Förvara på en 
säker plats för framtida referens.

Avsedd användning
Detta stiliga och mångsidiga bord 
kan användas antingen över stolar 
eller enkelsängar. Den har fyra 
låsbara hjul vilket gör det mycket 
enkelt att manövrera och placera 
bordet. Den är justerbar i höjd från 
70 cm till 90 cm och är justerbar i 
bredd från 90 cm till 110 cm. 
Bordsskivan kan lutas i valfri vinkel 
från platt till 55º med hjälp av en 
handmanövrerad gasfjäder. Den 
övre ytan består av två sidobord 
som inte lutar, vilket gör att 
användaren kan vila ett glas 
samtidigt som den höjer mittytan. 
Sidoborden kan tas bort om det inte 
behövs. Alla ytor kan enkelt torkas 
rena

Användaranvisning och montering

Uppackning 

• Denna produkt levereras 
plattförpackad och kräver 
montering innan användning.

• Inga verktyg krävs.
• Ta ut produkten från dess 

förpackning; Kontrollera om det 
finns skador. Om du ser något 
eller misstänker ett fel, montera 
inte produkten; kontakta din 
leverantör omedelbart.

• Kontrollera att alla delar finns - 
se innehållslistan på nästa sida

Andra produkter i Euforias sortimentet som du kan ha nytta av när du 
använder denna produkt:

 L35324:  Dycem antihalk underlägg 

Det justerbara lutningsbara säng- och stolsbordet och Dycem 
halkskyddsmattorna kommer från en rad över 1000 dagliga hjälpmedel 
tillgängliga från Euforia AB
För att se hela utbudet besök vår hemsida: euforia.se
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Säkerhetsåtgärder

• Överbelasta inte bordsskivan - 
Max 15 kg när bordsskivan är platt.

• Använd inte bordet för att 
transportera föremål

• Det rekommenderas att låsa hjulen 
innan du använder bordet.

• Var noga med att ta bort alla 
olämpliga föremål innan du höjer/
sänker bordsskivan

Monteringsanvisning
1 - Placera bordsskivan på golvet med 
framsidan nedåt - se bild 1

2 - Skjut in det kortare benet på 
justeringsvinkeln i bordsskivans 
mittstång till önskad bredd, rikta in 
hålen i de två delarna och fäst med 
handhjulet - se bild 1 

Skötsel & Underhåll

Inspektera regelbundet produktens 
stabilitet och styvhet, kontrollera att 
alla skruvar är åtdragna och i gott 
skick

3 - Upprepa steg två för den andra 
sidan.

4 - Montera benenheten på 
justeringsvinkeln, skjut till rätt 
höjd. Rikta in hålen och fäst med 
handratten - se bild 2.

BILD: 1 

Inneehåll 
Beskrivning antal 

Montering av bordsskivor 1 

Sidobordsskivor 2 
Justeringsvinkel 2 

Handhjul (låsskruv) 4 

Benmontering 2 

5 - Upprepa steg fyra, för det andra 
benet.

6 - Vänd på bordet och lås hjulen

7 - Montera sidobordet genom att 
skjuta in de rektangulära rören i 
motsvarande rör i bordsskivan, 
tryck in fjäderklämmorna, när du 
skjuter rören, tryck tills klämmorna 
snäpper på plats, se bild 3 och 4.

Användarinstruktioner

För att höja bordsskivan trycker du 
handtaget mot bordets undersida 
och höjer/sänker skivan. Släpp 
handtaget för att låsa i läge Se bild 5

BILD: 2 

BILD: 3 

BILD: 5 Justerings 
vinkel 

Handhjul

Hand 
hjul 

Ben 
montering

Handtag 

Sidobord

BILD: 4 

Clips

Rengöring 

• Rengör regelbundet, torka av 
med en mjuk trasa och ett milt 
rengöringsmedel/
desinfektionsmedel

• Använd inte slipande 
rengöringsmedel




