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Se till att underlaget är plant och fritt från smuts som kan
repa möbeln. Låt bordsskivan ligga kvar i kartongen med
undersidan upp.
Välj vid vilken position du vill placera benen i skivan. Det
finns tre lägen att välja på. Placera benbocken över de
valda hålen. Trä en bricka på varje mellanskruv (M8x60).
Skruva fast benbocken i skivan med hjälp av
mellanskruvarna.
Montera ihop benbockarna. Använd de längre skruvarna
(M6x100) och sargsprintarna. Lägg i sargsprintarna i de
förborrade hålen. Vrid dom så att gängorna kommer mitt
för skruvhålet. Håll mittbenet/snedsträvan på plats och
skruva fast med de långa skruvarna.
Har bordet snedsträva skall denna även skruvas fast i
bordsskivan. Använd en liten skruv (M8x50)
med bricka på.
Vänd runt bordet genom att lyfta det. Undvik att tippa upp
bordet så att benen blir snedbelastade.
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Make sure the work surface is even and free from dirt that
can scratch the table. Leave the table top in the open
cardboard box with bottom facing up.
Choose position for the table legs. There are three
different positions to choose from. Place the legs over
the chosen holes. Put a washer on each medium screw
(M8x60). Screw the legs to the table top using the
medium screws.
Assemble the legs using the larger screws (M6x100) and
cross nuts. Place the cross nuts in the pre drilled holes.
Turn them until the threads line up with the screw hole.
Hold the third leg/brace in position and fasten the large
screws.
If the table has braces they should be screwed to the table top as well. Use a small screw (M8x50) and a washer.
Turn the table around by lifting it. Avoid tipping it over and
thereby straining the table legs.
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