
Tuotenro: 1811425-0 & 1811425-1
Asennusopas

1200mm
600mm

720-1170mm

16mm
Tekniset tiedot

Tuotemalli

Jalkojen määrä

Maksimikantavuus

Maksimikorkeus

Minimikorkeus

Pöytälevyn mitat

Tarvikeluettelo

Osaluettelo Asennuskaavio

Huom: Alla olevat piirustukset ovat ohjeellisia. Ne voivat poiketa tuotteesta ja mukana toimitetuista varusteista. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos 
työkaluja puuttuu tai asennusongelmia ilmenee.

Puutappi Kuusiokoloavain Aluslevyt Jousialuslevyt
Kuusiokoloavain 
(ristipääkärjellä)

Pöytätasot

Vasen nostopylväs

Jalat

Kampi

Kuusikulmainen
kammen liitoskappale

Liitoskappaleen
 kiinteä pidike

Metallipalkki

Voimansiirtotanko

Kammen kiinteä pidike

Oikea nostopylväs

Tukilevyt

2-osainen



Vaihe 1

Vaihe 2

Voimansiirtotangon asentaminen paikalleen

Voit työntää voimansiirtotangon ensin 
kumpaan tahansa nostopylvääseen.

Metallipalkin asentaminen paikalleen

Vaihe 3 Tukilevyjen asentaminen paikalleen

Työnnä voimansiirtotanko (10) vasemmassa ja oikeassa nostopylväässä (3) & (4) oleviin ohjausyksiköiden aukkoihin niin 
pitkälle, että tangon päissä olevat pidätinrenkaat koskettavat ohjausyksiköitä.

Pidätinrengas

Työnnä

Ohjausyksikkö



Vaihe 4

Vaihe 5

Jalkojen asentaminen paikalleen

Pöytälevyjen yhdistäminen ja asentaminen paikalleen

Yhdistä pöytälevyt toisiinsa puutapeilla (D).

Vaihe 6 Kammen ja liitoskappaleen kiinteän pidikkeen asentaminen paikalleen



Vaihe 7 Kammen asentaminen paikalleen

Kuva: kammen kiinteä pidike

Varoitus

Jätteiden käsittely

Pakkaus sisältää osia, joiden nieleminen voi johtaa tukehtumiseen. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

       Varmista, että luet ja ymmärrät tämän asennusoppaan. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos asennuksessa ilmenee ongelmia.
       Lapset eivät saa leikkiä tuotteen päällä leikkimisen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi. Tällaisesta vääränlaisesta käytöstä aiheutuneet vahingolliset 
seuraukset eivät ole valmistajan vastuulla.
       Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat 
käyttää laitetta vain, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa 
leikkiä laitteella.
       Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
       Varmista työtilan turvallisuus tuotetta kasatessasi. Pidä esimerkiksi työkalut ja osat hyvässä järjestyksessä. Pakkausmateriaaleja on vaarojen 
välttämiseksi käsiteltävä aina varoen, sillä esimerkiksi muovipussi aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille.
      Säilytä alkuperäinen pakkaus mahdollista tulevaa tarvetta, kuten tuotteen kuljettamista varten.

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa 
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Kierrätä tuote vastuullisesti välttääksesi jätteiden 
vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat 
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistääk-
sesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. 
Hävitä käytöstä poistettu laite palautus- ja 
keräyspisteen kautta tai ottamalla yhteyttä 
jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.


