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Sängbord med sidoskiva

 

Användaranvisning

AA3742/091090091 Sängbord med sidoskiva kan monteras med det verktyg som finns i 
förpackningen. Börja med att skruva fast hjulen i fästena på ramens undersida. Hjulparet
A och B fästes vid A på ramen. Hjulparet märkt C och D vid C på ramen. Hjulpar A har bromsar.
Skruva fast den mindre bordsskivan på ramdel två. Sätt ramdel två i det rektangulära fästet/
fyrkantiga hålet på ramdel ett. Skruva i den trekantiga svarta skruven i fästet på ramdel ett.
Med den ställer man in önskad höjd.

Skjut in den stora bordsskivan på röret bredvid den mindre bordsskivan. Lås bordsskivan med skruven
på vänster sida. Med den ställer man även önskad vinkel på bordsskivan. Bordet kan rengöras med
vanliga rengöringsmedel.

Sängbordet har ställbar höjd 71 cm-112 cm. Den större bordsskivan är 61 cm x 38 cm och kan
vinklas 45 grader. Båda skivorna har kanter och är lamminerade. Bordet fodrar 10 cm höjd för
att gå in under en säng. 
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