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Læs vejledningen grundigt igennem inden montering. 

Sikkerhedspuslebordet er designet, så det nemt kan monteres i selv meget små lokaler. 

Monteringen skal ske på en væg, der er egnet til at bære vægten af puslebordet og barnet. 

Udvælg så vidt muligt placering på massiv væg! Produktet er kun til indendørs brug. 

 

Placering 

Undersøg hvilken placering, der vil være optimal for puslebordet. Tag højde for, at 

puslebordets dybde i åben position er 625 mm. Afstanden fra gulv til underkant af 

puslebordets montagebeslag skal være ca. 750 mm (se FIG.1). Ved placering af 

puslebordet skal der naturligvis også tages hensyn til døråbninger, vaske og lignende.  

VIGTIGT: Bordet må IKKE monteres i et klorholdigt miljø! 

 

Afmærkning og boring af huller  

Ved montering af puslebord på murstensvægge eller gasbeton anvendes 10 mm bolte og 

passende universal plast-plugs – evt. Fischer UX12.  

Ved montering på hulrumsvæg bestående af min. 16 mm (eller 2 x 13 mm) gipsvæg, 

anbefales det, at man først opsætter aflastningsplade i rustfrit stål, krydsfinér eller lign., 

hvorpå puslebordet efterfølgende monteres. Pladen fastgøres til væggen med et betydeligt 

antal specielle hulrums-metal-dybelsæt, Fischer Art. Nr. 62315 eller tilsvarende (Art. Nr. 

62328 til dobbeltplade). Selve bordet opsættes ligeledes med disse skruer og dybler – dog 

anvendes her 1 stk. metalskive pr. skruehul. Der henvises i øvrigt til dybelfabrikantens 

vejledninger. 

Steder, hvor gipsvæg endnu ikke er opført, kan 16 mm krydsfinérplade med fordel 

opsættes som forstærkning på indersiden af gipsvæggen, hvorefter opsætning af 

aflastningsplade på udvendig side ikke er nødvendig. 

Afmærk og bor huller som vist på FIG. 1.  Ved opsætning på massiv væg bør de øverste 

huller til puslebordet bores i mursten, ikke i en fuge.  

 

Montering af puslebord 

➊ Afmonter afdækningspladerne på puslebordets beslag ved at fjerne de 6 skruer (3 på  

    hvert beslag) med en Torx-skruetrækker nr. 20. 

➋ Monter puslebordet på væggen, så det er helt vandret. 

➌ Bordet er fra fabrikken justeret, så det selv lukker, når det skubbes let fra åben position.  

➍ Kontroller at bordet sidder rigtigt fast på væggen. 

➎ Kontroller at støddæmperne går frit, så bordet kan åbnes og lukkes. 

➏ Monter afdækningspladerne på beslagene. 



 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIGT: Husk at bore hullerne til beslagene præcist lodret under hinanden, da du ellers 

kan ødelægge de indbyggede støddæmpere! 

 

Vedligeholdelse, rengøring og fejl 

Bordet kræver ikke speciel vedligeholdelse, men vi anbefaler jævnligt tilsyn:  

Tjek at bordet åbnes og lukkes jævnt.  

Hvis dit bord har sikkerhedssele, så tjek at denne er komplet og at klips virker.  

Kontakt omgående din leverandør eller DAN DRYER A/S, hvis bordet ikke fungerer. 

Rengøring må kun foretages med en klud opvredet i vand med mild sæbe 

Børn må ikke efterlades på bordet uden opsyn.  

Ved defekt bord må bordet ikke benyttes.  

Du er ansvarlig for at bordet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

 

Tilbehør 

Til puslebordet anbefaler vi DAN DRYER papirrulleholder, varenr. 656.  

De angivne mål er baseret på 

en arbejdshøjde på ca. 950 mm. 

Fig. 1 


