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Monterings & Installationsanvisning 
För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som 
möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet. 
 
Skötbordet levereras färdigmonterat och klart för användning.  
 
Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. 
Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person. 
 
Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattenskador som följd. 
 
Om IR-detektor ska installeras se separat instruktion. 
 
 
Installation Skötbord Lyfta avsett för väggmontage 
I det fall skötbordet ska monteras på vägg kan detta ske på följande sätt: 
 

– A: vilande mot golv och fastskruvat i överkant 
– B: fastskruvat i över och i underkant 

 
I bägge fallen gäller att skötbordet skruvas i en bärande väggkonstruktion och på 

sådant sätt att fullständig säkerhet uppnås, så att skötbordet aldrig riskerar att 
lossna från skruvförbandet och orsaka skada. 

 
• För att underlätta placeringen av skötbordet i rum med träväggar finns en speciell 

monteringsskena som skall skruvas i väggens regelverk med c-c 600 mm. Skötbordet 
fästs sedan i skenan med särskilda bultar i skötbordsstativets fästhål. Se separat 
anvisning nedan (sid 9) och bifogad i monteringssats. 

 
• Ska skötbordet monteras mot stenvägg bör detta ske med s.k. expanderbult i därför 

avsedda fästhål i skötbordet. 
 
• Montering av skötbordet på vägg bör utföras av fackman. 

 
• Montera skötbordsskivan med de två medföljande skruvarna. 
 
• Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras 

fritt upp och ner med tillräckliga avstånd mellan skötbord och omgivande ytor. EN ISO 
13857 och EN ISO 13854:2019 ger riktlinjer för skyddsavstånd till angränsande 
utrustning och byggnadsdelar. Tabellen nedan är hämtad från EN ISO 13854:2019 och 
visar skyddsavstånd runt höj- sänkbara skötbord. 

 
Kroppsdel Minsta avstånd (mm) 
Arm 120 
Ben 180 
Finger 25 
Fot 120 
Hand / handled / knytnäve 100 
Huvud 300 
Kropp 500 
Tå 50 
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• Anslut kabeln från skötbordet till petskyddat 220 V jordat vägguttag. Strömförbrukningen 
är 2,8 A. Observera att det i vissa fall kan vara nödvändigt att installera ett nytt 
vägguttag. Detta skall i så fall göras av behörig elektriker.  

 
• Handkontrollen ska placeras så att den alltid är utom räckhåll för barnen. 
 
• Förläng ej kabeln till el-motorn. Om nyinstallation av el-kontakt ska utföras 

rekommenderas att den monteras ca 140 cm från golv, utom räckhåll för barn, centrerad 
på den yta som skötbordet täcker. 

 
• Tryck på handkontrollens Upp-pil och kör stativet till max höjd för att få en bra 

arbetsställning för det fortsatta monteringsarbetet. 
 
• Montera vattenblandaren i det fall skötbordet är utrustat med tvättdel. Se till att de 

medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika att vatten tränger in i 
skötbordsskivan. 

 
• Anslut varm- och kallvatten via avpassade flexibla slangar (ingår ej i leveransen). 
 
• Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller 

annat avlopp. Kontrollera att den blir tillräckligt lång och att den monteras på sådant sätt 
att en fullgod funktion erhålls.  
 

• Tips!  Se till att avloppsslangen har tillräckligt fall när bordet är i sitt lägsta läge, så att 
det aldrig står vatten kvar i slangen. 
 

• Justera skötbordsskivans vågläge, vid behov, med de bägge justerskruvarna mellan 
stativet och skötbordsramen.  

 
• Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas! 
 
• Vi rekommenderar som en extra säkerhetsåtgärd, att en timer monteras vid vägguttaget 

för att förhindra obehörig användning av skötbordet 
 
 
 

Förvara alltid handkontrollen utom räckhåll för barn! 
 

OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser 
igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa 

dokument till personalen efter installationen! 
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