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Ingående delar:

Montering

1. Ta bort skyddspluggen i bakre änden av det armstöd där bordet ska sitta.
2. Se till att skruvarna i bordsfästet är löst iskruvade i muttrarna och trä därefter in 
muttrarna i spåret under armstödet.
3. Skjut fästet till önskad position och dra åt skruvarna.
4. Montera tillbaka skyddspluggen.
5. Montera bordet i fästet genom att trä i bordstappen i fästet och skruva åt ratten till önskat 
rotationsmotstånd.
6. Färdigt!

Användning och skötselråd
Muggbordet kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. 
För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.
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Bruksanvisning /
Monteringsanvisning

Muggbord till HD Balance

Art.nr 95802
Senast ändrad: 2012-08-15

-  Varma drycker bör inte placeras i mugghållaren då det är lätt att någon stöter i bordet eller 
på annat sätt orsakar spill som kan bränna brukaren.

-  Tänk på att inte tilta rullstolen när en mugg står i hållaren, bordet följer med i tiltrörelsen och 
det kan bli spill.

!

1 x

1 4

5

2 3

1 x

6



Page 1 (1)

User manual /
Assembly instructions

Mug tray

MANUFACTURER: Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter AB    
 Tryffelslingan 4, SE-181 57 Lidingö, Sweden

tel. +46 8 767 04 80 fax. +46 8 767 50 00 
www.hdrehab.se info@hdrehab.se

Parts included:

Assembling

1. Remove the protecting plug from the rear part of the armrest profile.
2. Make sure the screws in the table mount are loosely screwed and then slide the nuts 
into the slot.
3. Slide the mount to the desired position and tighten the screws.
4. Replace the protecting plug.
5. Mount the table by inserting the peg in the mount. Use the knob to lock it or to set the 
desired feeling for the rotation.

6. Finished!

Use and Care instructions
The mug tray can be cleaned by wiping with soap and water. For further information see Maintenance 
Instructions, art. no. 95730-1.

Rev. A
Latest revision: 2012-08-15

Art.no. 95802-1

-  Hot beverages should not be used in the mug holder due to the risk for spill that could burn 
the user.

-  Make sure not to tilt the seat a lot when having a mug in the holder. This since the table will 
follow the tilt movement and might cause spill.

!

1 x

1 4

5

2 3

1 x

6


