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Monteringsvideo 
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Varning! Både metall och plast-beslagen har behandlas med 
friktionsminskande smörjning som kan orsaka permanenta 

fläckar vid kontakt med tyg. Stapla inte BOB delar på ett sätt 
där beslagen kommer i kontakt med tyget. 
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BOB | Vänster sida - metallbeslag  
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 BOB | Höger sida - plastbeslag    
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BOB Stick - Hjälper vid montering och demontering 
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BOB | Montering  

• Titta på instruktions-videon - www.blastation.com/bob-instructions  

• Packa upp alla delarna och lokalisera BOB Stick. 

• Placera delarna där soffan skall stå. 

• Planera monteringen och placera delarna i ordning så processen blir smidig.  

• Starta med delen med klädd vänstersida och med kopplingsbeslag i plast på 
högersidan. Vänligen notera! Höger och Vänster utgår från sittandes i soffan.  

•Vi rekommenderar att du använder BOB Stick under monteringen genom att 
placera den på golvet under den första BOB delen för att skapa en optimal vinkel för 
nästa BOB del som ska monteras. Flytta sedan BOB Stick till nästa del som är klar för 
montering och så vidare. 

• Lyft nästa del, med kopplingsbeslag i metall på vänster sida, denna skall sedan glida 
ner i kopplingsbeslaget i plast på motsatt del.  

• Se till att sektionerna är i linje med varandra – fram och bak – och i nivå. 

• Tryck delarna mot varandra. (kan behövas hjälp av annan person som motvikt – eller 
vägg). 

• Låt delen glida ner i samtliga kopplingsbeslag samtidigt. 

• Kontrollera att båda kopplingsbeslag förenats – innan ni trycker ner delen i botten.  

• Tryck ner delen med kraft. 

• Tryck beslaget i botten genom att – Sätt dig rejält ner på sitsen – sätt dig på 
ryggen – sätt dig på sitsen igen. Se till att delarna är plana och att beslagen är 
tryckta i botten.  

• Se till att delarna är i nivå och inte lutar höger eller vänster.  

• Nu är det dags för nästa del.  

  

� Video: www.blastation.com/bob-instructions                           �

http://www.blastation.com/bob-instructions
http://www.blastation.com/bob-instructions
http://www.blastation.com/bob-instructions


Korrekt monterad soffa - plan 

Inkorrekt monterad soffa - sned 
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BOB | Demontering  

• Titta på instruktions-videon - www.blastation.com/bob-instructions 

• Använd Bob Stick till demonteringen. 

• Placera BOB Stick under den del som monterats sist (ofta avslutsdelen som är klädd på 
höger sida eller S805 - Armstöd höger avslut) och tryck ner delen bredvid för att den 
ska lossna.  

• Lyft upp den demonterade delen från kopplingen för att lossa den helt.  

• Nu är det dags för nästa del.  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