
Monterings-vejledning 

Rundt bordtennisbord art. nr. 1103508 

Tjek allerførst forsendelsen for transportskader og meld straks disse, hvis der er nogen. 

Pallens vægt i alt: ca. 500 kg. – den tungeste del vejer ca. 150 kg 

Leveringen består af 2 lange og 2 korte dele til understellet, to bordplade-halvdele. Enten 2 eller 4 stålnet-elementer, 1 netholder, 4 

aluminiums-samlestave. Derudover: skruer, møtrikker, spændeskiver, dyvler såvel som stållasker og aluminiums-vinkel. 

Bild 1: Tag først delene til understellet og læg disse der hvor bordet skal stilles op. Stil den lange del op, tilføj en kort del 

og forbind disse med en aluminiumsstav. Tilføj nu de to andre dele. Ret nu elementerne til, så de står vinkelret på 

hinanden. 

Bild 2: Monter nu aluminiums-vinklerne og de 6-kantede skurer M8x20 på indersiden af understellet (se foto) således at 

de fire elementer er fastmonterede med hinanden. Skru nu stållaskerne på i hjørnerne af understellet i de 

forborede huller med de forsænkede skruer M8x16 (det aflange hul i stållaskerne skal pege indad) Skru ikke 

skruerne mere fast end at stållaskerne stadig kan justeres. 

Bild 3:  Forankring: Med de 6-kantede skruer M8x20 skrues vinklen fast nederst på understellet og monteres med træ-

skruer og dyvler i underlaget. 

Bild 4:  Løft nu begge bordplade-halvdele op på understellet. Vær opmærksom på at de farve-markerede gevind på 

undersiden af bordpladerne placeres sådan at bordpladen nænsomt kan skrues fast gennem stållaskerne (som 

vist på foto 2) ved hjælp af de 6-kantede skruer M8x16. 

 Netholderen stikkes ned i det forborede hul i midten af bordpladen, rettes op og skrues let fast nedefra med 

M10x40 + den store spændeskive, sådan at den stadig kan justeres. Nu stikkes nettene ind i netholderen fra 

siderne og skrues fast med linse-hoved-skruerne M8x20 i yderkanten af bordpladen. Til slut skrues netholderen 

fast. 
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