monteringsanvisning sida 1

funghi
Steg 1

Öppna kartong 1 och placera två av de medföljande monteringsstagen i trä på golvet ca. 50
cm ifrån varandra, så att spåren i stagen linjerar.

Steg 2
Öppna kartong 2. Placera en av skivorna vars spår har öppningar i ovankant med den
breda sidan nedåt i två av monteringstagens spår.

Steg 3
Placera den andra skivan vars spår har öppningar i ovankant med den breda sidan nedåt i de
två kvarvarande spåren.

Steg 4
Skjut varsamt ner en av skivorna vars spår har öppningar i nedankant med den breda sidan
nedåt och de förborrade hålen vända inåt, i de två stående skivornas spår.
M onteringsstag

Vid leverans medföljer

verktyg Som krävs

tidsåtgång

Påse

•

2 pers 10-20 min/
bord

•
•
•
•

8 st. Bult M6x30
8 st. Skruv 4x40
Ev. 4 st. hyllbärare i metall
Ev. > 42 st. Montageskruv
4,2x45

Skruvdragare, bits PH2G,
eller stjärnskruvmejsel

Steg 5
Skjut varsamt ner den andra skivan vars spår har öppningar i nedankant med den breda
sidan nedåt och de förborrade hålen vända inåt, i det kvarvarande spåren i de stående
skivorna.

Steg 6
Lyft försiktigt i underredet och putta loss de båda monteringstagen från det ihopmonterade
underredet och lyft upp dem.

Steg 7
Placera de fyra medföljande monteringsstagen i trä på det ihopmonterade underredets
ovankant. Placera dem med ursågningen vänd nedåt i underreds ursågningar, så att ett
monterinsstag binder samman två parallella skivor i underredet.

Steg 8
Skruva fast monteringsstagen med skruv 4x40 rakt uppifrån i de förborrade försänkta hålen.

Se forstättning på sida 2.
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monteringsanvisning sida 2

funghi
Steg 9
Om bordet inte har kabellucka, gå vidare till steg 11.

Vid montering av nedsänkt kabelhylla:
Sätt de fyra hyllbärarna i metall i de nedre hålen i bordsunderredets mitt. Lägg kabelhyllan
med de förmonterade eluttagen på hyllbärarna och dra ut sladden genom det förborrade
hålet i bordsunderredets nedre kant.

Steg 10
Tryck fast de två medföljande stoppen för hyllan, av trä försedda med träplugg, i de förborrade hålen ovanför kabelhyllan. För att förhindra att hyllan rör sig när man drar ut ikopplade
elkablar.

Steg 11
Öppna kartong 3.
Om pallupphängning inte ska monteras, gå vidare till steg 13.

Steg 12
Vid pallupphängning:
Låt skivan ligga kvar i emballaget med undersidan upp. Skruva fast pallupphängningarna av
trä två och två med falsarna vända mot varandra och de försänkta skruvhålen vända uppåt,
i de förborrade hålen anpassade för pallupphängningarna. Använd Montageskruv 4,2x45.
Skruva fast de medföljande pallstoppen i de förborrade hålen innanför pallupphängningen
med Montageskruv 4,2x45. Runt ett Funghi-bord kan totalt sju pallar hängas upp.

Steg 13
Lägg bordsskivan på plats (var minst två personer), se så att bordsskivans infällda rampamuffar passar in över de försänkta hålen i de fastskruvade monteringsstagen.

Steg 14

Skruva bult M6x30 med en skruvdragare eller skruvmejsel, genom hålen i monteringsstagen
upp i de förmonterade rampamuffarna i bordsskivans undersida.

Steg 15
Vid infälld kabellucka placeras luckan med det utsågade mönstret i bordet mitt, se efter så
att luckan läggs med rätsidan uppåt. Klart!
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demonteringsanvisning sida 1

funghi
Steg 1

Skuva loss bordskivan från underredet genom att lossa M6-bultarna från bordsskivans
undersida.

Steg 2
Lyft av skivan (två personer krävs), lägg skivan upp och ner om
pallupphängningar är monterade på skivans undersida. Var försiktig så att inte skivans yta
repas. Om pallupphängningarna ska demonteras skruvas de loss med skruvdragare eller
skruvmejsel. Om rampamuffarna ska demonteras skruvas de ur med en sexkantsnyckel nr.5.

Steg 3
Vid infälld kabelhylla:
Dra försiktigt ut stoppen av trä som sitter ovanför kabelhyllan. Lyft försiktigt på
bordssunderredet och trä igenom elkabeln genom hålet i underredets nedre kant. Lyft ur
kabelhyllan med de fastskruvande eluttagen. Vid en hel demontering tas hyllbärarna i metall
ut ur underredet.
För kortare förflyttning se alternativ 1.
För hel demontering se alternativ 2.

verktyg Som krävs
•
•

Skruvdragare, bits PH2G,
eller stjärnskruvmejsel
Sexkantsnyckel nr. 5

tidsåtgång
2 pers 10-20 min/
bord

Alternativ 1

Steg 4

Lyft de två skivor som är monterade överst (alltså de skivor vars övre linje är obruten) rakt
upp i de båda monteringsstagen som nu fungerar som handtag. Nu är underredet delat i två
delar som enkelt kan flyttas till ny plats redo för återmontering, var två personer som bär i
varsitt handtag.
Alternativ 2

Steg 4

Skruva loss monteringsstagen och lyft dem rakt upp.

Se sida 2.
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demonteringsanvisning sida 2

funghi
Steg 5

Lägg två av monteringsstagen på golvet med spåren uppåt. Lyft försiktigt i bordsunderredet
och putta in monteringsstagen under de skivor som är monterade underst (alltså de skivor
som har en bruten linje i ovankant), en från vardera sida. Nu ska de båda skivorna stå i de
två monteringsstagens spår.

Steg 6
Lyft en skiva som inte står i monteringsstagen rakt upp.

Steg 7
Lyft den andra skivan som inte står i monteringstagen rakt upp.

Steg 8
Lyft en skiva som står i monteringsstagen rakt upp, håll emot på monteringsstagen.

Steg 9
Lyft den andra skivan som står i monteringstagen rakt upp, håll emot på monteringsstagen.
Klart!

M onteringsstag
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