ARKO grande

monteringsanvisning
Steg 1
Öppna bordsskivans kartong och låt skivan ligga kvar i emballaget med rätsidan
nedåt, så att ytan skyddas.

Steg 2
Montera benbågarna genom att placera hålen i benbeslaget över rampamuffarna
i skivan. Vill man att benen ska sitta längre in, skruvas rampamuffarna upp ur de
yttre hålen och monteras istället i de inre hålen. Använd i så fall en sexkantsnyckel
nr. 6. Skruva fast.

Steg 3
De benbågar som har ett genomgående borrhål ska placeras vid skivans kant, på
den sida som också har förborrade hål för kopplingsbeslag. Skruva fast.

Steg 4
Vänd upp bordsdelarna (krävs 2 personer) och placera dem kant mot kant så att
benen med genomgående borrhål möts.

Vid leverans medföljer

verktyg Som krävs

tidsåtgång

Påse 1

•

•

2 pers ca 15-20 min/
bord

•

12 st. Bult M6x20/ benbåge

Påse 2
•
•

2 st. Kopplinsbeslag/ skarv i
bordet
2 st. Pinnskruv + 4 st skruvhattar/ skarv i bordet.

•

Skruvdragare, bits PH2G,
eller stjärnskruvmejsel
Blocknyckel nr.10, eller
liten skiftnyckel
Sexkantsnyckel nr. 5

Steg 5
Montera kopplingsbeslagen i de förborrade större hålen vid skivans kant, dra inte
åt helt och hållet.

Steg 6
Montera pinnskruvarna i de förborrade hålen i benbågarna och skruva åt med
skruvhattarna. Dra åt med sexkantsnyckel nr. 5, så att de båda bågarna nu upplevs som en enhet.

Steg 7
Efterdra nu kopplingsbeslagen som sitter monterade i skivorna. Klart!
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ARKO grande

demonteringsanvisning
Steg 1
Skruva loss kopplingsbeslagen som håller ihop de olika skivorna.

Steg 2
Vänd bordet (kräver 2 personer). Var noga med att du har en ren yta som rätsidan
läggs emot för att undvika repor.

Steg 3
Skruva loss benbeslaget från skivan och plocka bort benbågarna.

Steg 4
Skruva loss skruvarna i överkant på beslagen som fäster mot benen.

Steg 5
Använd en gummiklubba och knacka försiktigt loss beslagen som är fastlimmade i
benen. Klart!

Verktyg som krävs

tidsåtgång

•

2 pers ca 30 min/
bord

•
•
•

Skruvdragare, Bits PH2G
eller stjärnskruvmejsel
Blocknyckel nr.10, eller
liten skiftnyckel
Sexkantsnyckel nr. 5
Gummiklubba
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