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VIRIKE HÖJ- OCH 
SÄNKBART SKRIVBORD 

BRUKSANVISNING 
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Det höj- och sänkbara bordet Virike har utformats för att möta olika användares behov. Virike har utvecklats ur en 
terapeutisk aspekt för att uppfylla ergonomiska krav. 

Virike-bordet har funktioner som inte finns i andra terapi- och arbetsbord; t.ex. batteridrift, flexibel modifierbarhet och 
individuellt skräddarsydd helhet inkl. bordsskivans form, mekanik och höjd. 

Virike-bordet kan användas på många olika sätt. Det kan bland annat användas i skolor, hemma, på sjukhus och i terapi. 
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• Produkten ska endast användas tillsammans med strömkälla som hör till den.

• Den som monterar, sköter och använder bordet bör läsa dessa anvisningar noggrant. Anvisningarna ska
förvaras tillsammans med bordet.

• Se alltid till innan bordets höjd justeras, att bordet kan höjas och sänkas utan hinder.

• Virike är ett funktionellt höj- och sänkbart bord. Det får inte användas som personlyft.

• Beakta maxbelastningen som anges i den tekniska informationen. Överbelasta inte bordet.

• När bordet används eller justeras ska hjulens bromsar vara låsta.

• Tänk på att hålla ett säkert avstånd när du justerar bordet för att undvika att klämmas mellan den rörliga
bordsskivan och närliggande fasta hinder. Se även till att inte personer eller föremål skadas när du höjer eller
sänker bordet. Dra ut eventuell stol från närheten av bordet innan du höjer eller sänker bordet. När bordsskivan
lyfts och sänks får det inte stöta emot något fast hinder, för då kan den tippa.

• När du justerar bordsskivans lutning, se till så att inte någons fingrar hamnar i kläm.

• Bordet får inte modifieras eller omvandlas på något sätt.

• Vid underhåll eller reparation av bordet ska strömsladden alltid dras ut från kontakten. Det är förbjudet att
modifiera strömkällan.

• Kontrollera efter ungefär en veckas användning att skruvarna är tillräckligt hårt åtdragna. Om det inte går att
höja och sänka bordet, kontrollera sladdarnas anslutningar och att nätsladden är på plats.

• Endast en yrkesutbildad person inom elbranschen får reparera bordets elsystem. En felaktig enhet kan
orsaka elektriska stötar om underhållet utförs försumligt. Innan bordets elektriska system börjar repareras,
måste nätsladden dras ut från uttaget. Sätt tillbaka sladden i uttaget först när reparationen är klar.

• Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. När du kasserar produkten, lämna in den till lämplig
insamlings- eller återvinningspunkt.

• Bordsskivan tål användning av kemikalier som är avsedda för rengöring av hemmet. Bordsskivan tål inte slipande
rengöringsmedel, inte heller hård mekanisk rengöring, t.ex. med stålull. Bordet rengörs på samma sätt som
andra möbelytor men om det rör sig om en svår fläck kan den tas bort från laminatytan med en
rengöringsduk som fuktats med T-sprit, aceton eller thinner. Tänk på att endast torka av och inte gnugga.
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Produkt Virike höj- och sänkbart 
bord Modeller A, B, C, 
D, E, F, G 
Bänkskivor: 90x60 cm & 120x60 cm 

Produktkoder 13183-XXXX 

Höjdjustering 58,5–110 cm (tillsammans med skiva) 

Stommens material Stål 
Plastkomponenter 

Bordsskiva Laminat 

Strömkälla 230VAC / 5A / 50Hz 

Strömförbrukning i viloläge 0,1 W 

Styrspänning 24VDC 

Användningsgrad/-tid 10 %, max. 2 min / 18 min 

Hastighet ca 38 mm / sek. 

Höjningstid ca 10 sek. 

Driftstemperatur +10– +40°C

Luftfuktighet 20–80 % 

Ytbehandling av stommens delar Grå RAL9006 pulverlackering 

Skivans maxbelastning vid jämnt fördelad last i 
viloläge 

70 kg 

Skivans maxbelastning vid jämnt fördelad last 
vid lyft 

50 kg 

Maxbelastning för fastmonterad skiva 30 kg 

Maxbelastning för lutad skiva 6 kg 

Maxbelastning för kroppsstöd (tillbehör) 8 kg 

Garanti 2 år 
Garantin uppfyller de allmänna garantivillkoren för handelssektorn. 

Tillverkare av lyftpelare LINAK Oy 

Tillverkare av höj- och sänkbart bord R Mokki Oy 
Teollisuustie 13 
60100 Seinäjoki 
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Modell Beskrivning Storlek Produktkod 
Virike Basic 90 Utan bordsskivans 

lutning 
90x60cm 13183-90A 

Virike Basic 120 Utan bordsskivans 
lutning 

120x60cm 13183-120A 

Modell Beskrivning Storlek Produktkod 
Virike Double 60/30 Right Delad 

bordsskiva, 
lutning 
på höger sida 

90x60cm 
Fast skiva: 30cm 
Justerbar skiva: 60cm 

13183-30/60 

Virike Double 90/30 Right Delad 
bordsskiva, 
lutning 
på höger sida 

120x60cm 
Fast skiva: 30cm 
Justerbar skiva: 90cm 

13183-30/90 

Virike Double 60/30 Left

Virike Double 90/30 Left 

Delad 
bordsskiva, 
lutning 
på vänster sida 

90x60cm 
Fast skiva: 30cm 
Justerbar skiva: 60cm 

13183-60/30 

 
Modell Beskrivning Storlek Produktkod 
Virike Middle Delad 

bordsskiva, 
lutning i mitten 

120x60cm 
Fast skiva: 30cm 
Justerbar skiva: 60cm 
Fast skiva: 30cm 

13183- 
30/60/30 

Modell Beskrivning Storlek Produktkod 
Virike Basic Plus 90 Hela skivan 

lutar 
90x60cm 13183-90B 

Virike Basic Plus 120 Hela skivan 
lutar 

120x60cm 13183-120B 

Modell Beskrivning Storlek Produktkod 
Virike Double 60/60 Right Delad 

bordsskiva, 
lutning 
på vänster sida 

120x60cm 
Fast skiva: 60cm 
Justerbar skiva: 60cm 

13183-60/60o 

Virike Double 60/60 Left Delad bordsskiva, 
lutning 
på vänster sida

120x60cm 
Fast skiva: 60cm 
Justerbar skiva: 60cm 

13183-60/60v 

13183-90/30 
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MONTERING AV STOMME 

1. Vänd golvstativet upp och
ned, lås bromsreglarna och säkra
hjulen genom att rotera fast dem i
golvstativet.

2. Dra slutligen åt
hjulen med en
skiftnyckel.

3. Montera lyftpelaren i
golvstativet genom att dra åt de
fyra M6x12 mm-skruvarna mitt i
golvstativet med en insexnyckel.

4. Vrid benen åt rätt håll så att
sladdarna hamnar inåt och
golvstativets långa sidor pekar åt
samma håll.

5. Placera skivstativet ovanpå
benet så att lyftpelarens sladd
hamnar inåt och att skiv- och
golvstativets långa sidor är
mittemot varandra.

6. Montera skivstativet i benet
med fyra försänkta skruvar av typ
M6x12mm.
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7. Montera det andra benet på samma sätt. 
Bordets stomme är nu färdigmonterad!
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MONTERING AV LUTANDE SKIVA 

1. Skruva fast skivans 
lutningsmekanism med två M4-
skruvar i bordets stomme. 
Observera den korrekta platsen; 
mekanismen ska placeras i mitten 
i förhållande till gångjärnen.

4. Sänk ned skivan och skruva den
andra sidan av skivans
lutningsmekanism i bordet med
försänkta skruvar.

2. Skruva fast gångjärnen i den
främre profilen med försänkta
skruvar av typ M4.

5. Bordsskivans
lutningsmekanism är nu
monterad. Säkerställ att
bordsskivan låses i olika lägen
och att lutningsmekanismen
fungerar felfritt.

3. Utför vid behov en
djupjustering av skivan
med skruven i mitten.

6. Bordet är klart att användas!
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MONTERING AV FAST SKIVA 

1. När du har monterat den lutande skivan, 
placera de svarta hylsorna noggrant i 
skruvhålen på det sätt som visas på bilden.

2. Placera försiktigt bordsskivan ovanpå hylsorna
så att bordets kanter är placerade mot varandra
och att det finns ett mellanrum om 5 mm mellan
bordsskivorna. Vi rekommenderar att du monterar
bordet så att hålet i styrenheten hamnar i bordets
högra kant.

3. Skruva bordsskivan på plats med de fyra skruvarna. Skruvpunkterna (2
och 3) i skivans ytterkant är alltid desamma oavsett bordets modell. De
inre skruvpunkterna (1 och 4) är placerade efter skivornas mellanrum.

4. Montera den andra fasta
bordsskivan på samma sätt, om
bordet har två fasta skivor på den
lutande delens båda sidor (Modell
Middle).

5.
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MONTERING AV STYRENHET OCH BATTERIKABEL 

1. Trä in styrenhetens kabel
genom hålet.

4. Trä kabeln via skivstativets
hål och fäst i kraftenheten.
Fäst sladden med buntband
och klipp av överflödigt

buntband. OBS! Om bordsskivan är 
försedd med lutning, lämna sladden 
något lös så att skivan kan luta. 

7. Fäst motorkabeln med
ett buntband.

2. Ta bort tejpskyddet som finns
bakom styrenheten.

5. Nysta ihop resten av sladden
och fäst med buntband. OBS!

Se till att det finns tillräckligt 
med utrymme mellan 

kabelbunten och lyftpelaren så 
att sladden inte hamnar i kläm 

när bordet höjs. 

3. Limma fast enheten så att pilen
i Linaks logotyp pekar uppåt.

6. Koppla in motorkabeln, som har
varit bortkopplad under 

transporten. 
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MONTERING AV TILLBEHÖR 

Kroppsstöd 

För att montera kroppsstödet, 
placera det i fåran i bordets framdel. 

Bokstöd 

Bokstödet placeras ovanpå  
bordsskivan och justeras till lämplig 
position. 

Bluetooth 

Bluetooth-stickan placeras i den 
andra porten i kraftenheten. (I den 
andra finns sladden till styrenheten.) 
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JUSTERING AV BORDSSKIVANS LUTNING 

1. Luta bordsskivan och höj den
till önskad vinkel.

NOLLSTÄLLNING AV STYRENHETEN 

2. När du släpper taget, låses
skivan på plats.

3. När du vill sänka tillbaka skivan,
höj först bordsskivan ända upp och
sänk den därefter försiktigt ned.

Innan ibruktagning eller på grund av en eventuell felsituation ska centralenheten nollställas enligt följande: 

1. Se till att bordet kan höjas och sänkas utan hinder.
2. Kör lyftpelarna till det lägsta läget med nedåtpilen på kontrollpanelen.
3. Släpp nedåtpilen och tryck ner den igen i cirka 5 sekunder.
4. Lyftpelarna går ner i sin lägsta nollställningsnivå och återgår sedan till normal lägre nivå.
5. Bordet är nu redo att börja användas.

Centralenheten kan under drift hamna i felläge av olika orsaker, såsom exempelvis strömavbrott eller 
överspänning i elnätet, överbelastningsläge i lyftpelarna, frånkopplad eller lös motorkabel. Om centralenheten är i 
felläge, flyttas bordet endast nedåt och med lägre hastighet. Nollställningsåtgärden avlägsnar dessa normala 
fellägen. 
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