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Samlevejledning for Cube Design RAW Split
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RAW Split stykliste:

1. 12x M6x16
2. 4x M6x20 + 4x 6mm låse møtrik
3. 12x 5x20 skruer 
4. 4x M8x25 (gammel fod bruger 8 stk M6x25)
5. 4x Stillesko
6. 2x RAW fødder
7. 2x RAW Spilt special knægte
8. 2x Sarg stykker
9. 2x Løftesøjler
10. 1x Kabelbakke
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Bordet består derudover af:
- Bordplade, to-delt
- Styreboks 
- Betjeningspanel



Samlevejledning for RAW Split skrivebord

Placer de to plader på et sikkert underlag med bagsiden op. Saml stellet på hovedet, ovenpå pladerne, men monter 
først stellet, når det er helt færdigsamlet. 

VIGTIGT: Det er vigtigt, at stellet er helt samlet før det monteres på pladerne, da stellets bredde kan svinge få millimeter 
i længden. Derfor har pladerne kun 2 forborede huller, og derudover hjælpelinjer. 
Det er vigtigt at følge guiden nøje, når stellet er klar til montering. 

Sådan samles stellet:
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Trin 1: Placér de 2 special knægte i begge ender af bordet. Det er disse, der har slide funktionen. De er samlet fra 
fabrikken, og der er en højre- og venstre-vendt knægt. 

OBS: Placér knægtene rigtigt. Den lave side af knægten skal vende ud mod enden af bordet, hvor den høje side med 
4 huller skal vende ind mod midten. Der skal desuden være 2 huller til montering i den lille plade, som sidste billede 
ovenfor viser. 

Trin 2: Placér de 2 sarge og de 2 løftesøjler mellem knægtene. Nu skal delene 
sættes sammen, følg rækkefølgen på næste side.
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Trin 3: Montér sargene og løftesøjlen LØST med 4 x M6x16 bolte. 2 i hver sarg. 

Trin 4: Montér knægten og løftesøjlen med 2 x M6x16 bolte. Stram gerne. 

Trin 5: Montér knægten og sargene med 2 x M6x20 bolte + 2 x 6mm låse 
møtrikker. Stram det hele efter. 

Trin 6: Gentag trin 3-5 i den anden side af stellet. 
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Trin 7: Montér nu fødderne med stillesko. De nye fødder har 2 huller, herigennem monteres fødderne med 2 x M8x25 
bolte. Herefter skrues stilleskoene i de yderste huller.

OBS: Ved den gamle model, monteres hver fod med 4 x M6x25 bolte. Her har foden et kryds.   

Stellet er nu samlet, og skal monteres på pladerne. Brug de forborede huller 
og hjælpelinjer som beskrevet nedenfor. 

Trin 8: Start med at fastgøre knægten med 2 skruer i de 2 huller, der er forboret til højre i den lille plade.

Trin 9: Justér stellet ind efter de forborede hjælpelinjer i venstre side, og fastgør 
knægten med 2 skruer. 
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Færdig, god fornøjelse med bordet.

Trin 10: Justér stellet efter de forborede streger i den store plade, mens du sikrer, at pladerne ligger op mod hinanden og 
flugter i hver side. Montér med 2 skruer. 

Montér til sidst de 2 skruer i den anden side. 

 

Stram alle skruer efter. Nu er stellet samlet og færdigt. 
 

Trin 11: Montér kabelbakken. Kabelbakken monteres på den lille plade med skruer. Den skal sidde som vist på billederne 
ovenfor - centreret på pladen op mod kanten, hvor bordet splittes. 
Tilslut styreboksen og monter betjeningspanelet. 
 

Bordet er nu samlet. Vend det om, mens du er opmærksom på, at pladerne ikke glider fra hinanden. 


