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MONTERINGSANVISNING
art.nr. 8822161

Rev.2022-01

BORD / TABLE S3

Monteringsanvisning för: 
Bord S3

art.nr. 6810020 Bord S3
 
Max. belastning 10 kg

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm

LINK TO ENGLISH

1. Sprängskiss Bord S3 

4. Montera muttrarna (7) från undersidan. Dra åt 
bultarna, se till att de bottnar i spåret. Upprepa 
samma steg på andra sidan.

3. Placera bordets ena fästsida (4 och 5) i önskat 
läge. Sätt i bultar (6) från bordskivans (1) ovansida 

33cm36cm39cm42cm45cm50cm

2. Välj önskat hål för stolsbredd och djupläge 
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5. Dra bort skyddsplasten från den lösa täckskivan 
(2). Skivan placeras på bordet och fästs med med-
följande svarta låsproppar (3) i motsvarande hål på 
bordsskivan.

Användning av bord
6. För att montera bordet på armstödet välj önskat 
djupläge på armstödet. Vinkla bordet uppåt, trä på 
fästsidorna på armstödets bakkant och lägg bordet 
på armstöden.
För att ta bort bordet, vinkla bordets framkant uppåt 
och pressa bordet lätt bakåt och neråt för att trä av 
den från armstödet.

Användning av bordet på rullstolar som 
har  0˚ resp. 4˚ sitsvinkel.

7. För att använda bordet på rullstolar med 4˚. resp. 
0˚ sitsvinkel, dvs. S3 Swing, S3 Swing Låg 0˚ och S3 
0, så levereras bordet med 4 st självhäftande 
vinkeladaptrar.
2 st 10 mm, hö resp. vä och 2 st 18 mm, hö resp vä.

De gör att bordsskivan blir vågrät även med dessa 
sitsvinklar. 

Använd 2 st 10 mm vinkeladaptrar till 4˚. rullstolar 
Använd 2 st 18 mm vinkeladaptrar till 0˚. rullstolar

8. Placera bordet upp och ned och lossa på 
skyddsplasten från vinkeladaptrarna.
Observera att det finns vänster och höger variant.
Vrid dem så att de två V-formade spåren på vinke-
ladaptern pekar nedåt-utåt, som bilden visar och 
klistra fast vinkeladaptrarna framtill på bordsfästet 
när bordet ligger upp och ned.
Montera sen bordet enl. fig 6. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TABLE S3
LINK TO SWEDISH

Assembly instructions for: 
Table S3

art.no. 6810020 Table S3
 
Max. load: 10 kg

Tools needed:
Allen key 4 mm

1. Exploded view Table S3 2. Choose desired width and depth position. 

4. Mount the lock nuts (7) from underneath. Tighten 
the bolts. Repeat same steps on the other side.

3. Place one of the tables attachments (4 and 5) in 
desired position. Place bolts (6) from tables (1) upper 
side. 

33cm36cm39cm42cm45cm50cm
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5. Remove the protective film from the loose cover 
top (2). The cover top is placed on the table and 
fastened with the supplied black locking plugs (3) in 
the corresponding holes on the table top. 

Use of the table
6. To mount the table on the armrest, select the 
desired depth position on the armrest. Angle the 
table upwards, thread on the mounting sides on the 
back edge of the armrest and place the table on the 
armrests. 
To remove the table, angle the front edge of the table 
upwards and press the table slightly backwards and 
downwards to slide it off the armrests.

Using the table on wheelchairs with 0˚ or 
4˚ seat angle.

7. To use the table on wheelchairs with 4˚ or 0˚ seat 
angle, that is, S3 Swing, S3 Swing Low 0˚ and S3 0˚, 
the table is delivered with 4 p. self adhesive angel 
adapter.
2 p. 10 mm, R and L 
2 p. 18 mm, R and L.

They make the table surface flat even with these  
seat angles. 

Use 2 p 10 mm Angel adapter for 4˚ wheelchairs 
Use 2 p 18 mm Angel adapter for 0˚ wheelchairs

8. Place the table upside down and remove the 
protective plastic from the angel adapter.
Note that it is a left and a right version.
Turn them so the two V-shaped slots on the angel 
adapter is pointing out wards-down wards, as in the 
image, and stick the angel adapter to the front of the 
table attachment when the table is upside down.
Then mount the table as in fig 6. 


