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Används på denna sida:

1st Penna

1st Vinkelhake    

Steg 1:
Packa upp alla delar och lägg undan bevattningsbrickorna.

Steg 2: 
Lägg benen på golvet och markera höjden för hyllorna enligt bilden nedan.

Använd en vinkelhake för att få exakt 
raka streck. Märk ut strecken 7,5cm 
och 74cm från botten av benet.

7,5 cm

74cm

Odlingshyllan är lättast att montera om man är 
två personer. Det går att montera den själv men 
då är det vissa moment som kan vara lite 
krångliga ensam. 
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Används på denna sida:
4st: 40mm - Träskruv

Bits: Torx 20      

Steg 3:
Ställ översta hyllan på golvet och skruva fast 
2 av benen enligt bilderna nedan. 
Använd 4st 40mm träskruv.

Här är det viktigt att det blir 

kant i kant annars kan

bordet bli skevt.

Viktigt att sätta skruven på diagonalen 
som bilden visar då det blir stabilare.
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Steg 4:
Skruva fast de två andra hyllorna på samma sätt som den översta hyllan.
Använd markeringarna från sida 2 så att hyllorna kommer på rätt plats. 

Används på denna sida:

20st: 40mm - Träskruv

Bits: Torx 20     

Steg 5:
Skruva fast 
benen enligt bilden.

Var noga att följa
markeringarna från 
sida 2 så att 
hyllorna blir i våg.  
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Används på denna sida:

Steg 6:
Ställ upp hyllan och skruva i skruvarna på motsatt sida enligt bilden nedan. 
Varje hylla skall vara fastskruvad i varje hörn med fyra stycken skruvar efter detta steg.

Steg 7:
Montera metallstaget enligt bilden nedan. 
Använd de tillhörande skruvarna.

20st: 40mm - Träskruv

Bits: Torx 20  

1st:  Metallstag

4st: Montageskruv

4st: Bricka 

Bits: Phillips 2
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Steg 8:
Hängaren till växtbelysningen är frivillig. Det påverkar inte konstruktionen om den inte 
monteras. 

Skruva ihop hängaren enlig bilden nedan.  

Används på denna sida:

6st  40mm - Träskruv

4st  30mm - Träskruv

Bits: Torx 20 
Nu är er bevattningshylla helt färdig. 

Vi rekommenderar att inte belasta odlingshyllan 
med mer än 20 kilo per hyllplan. 

OBS: 

30mm träskruv.

40mm
träskruv

40mm
träskruv


