
MONTAGE AF MULTI BRACKET PÅ OCTAVE
Multi bracket er et beslag, der kan anvendes 
på Octave senge, der ikke har en tilgænge-
lig sengeramme af stål, som VENDLET kan 
monteres på. 

Ved at anvende Multi Bracket skabes der en 
sengeramme af stål, hvorpå VENDLET V5S / 
VENDLET Bari kan monteres.

1. Monter 4 x M10 bolte med kugle øverst i de 2 beslag. 2. Tryk fødderne på boltens kugle.  
3. Placer de 2 beslag på sengens vange med 20 cm til hhv. hoved- og fodgavl.
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Monteringsvejledning

4. Spænd de 4 bolte let til. 5. Monter hulpladen som vist med hullet tættest på dig.   
6. Læg gevindpladen ovenpå hulpladen med gevindet tættest på dig. 
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OBS:  
Multi Bracket øger VENDLET  
systemets vægt med 20,2 kg.

Ramme

Ramme holder

Beslag
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7. Monter M8 bolt for fod i de 2 plader og monter fod. Bolten spændes. (Foden monteres lettest, hvis 
foden ligger løst på kuglen, hvorefter bolten skrues op). 8. Monter spændepladen som vist. Bemærk tap! 
9. Monter M10 x 25 Button head bolt som vist. Drej kun bolten et par omgange. 
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10. Monter rammeholder midt i hul 14 i beslaget. 11. Skru Button Head bolt under beslaget fast.  
12. Skru de to skruer øverst i beslaget fast. (pkt 4). 
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13. Monter rammestrammere som vist. 14. Monter rammen som vist. 35 mm afstand til hovedgavl. 
Start i fodenden. 15. Monter M10 x 50 Button head bolt og spænd rammen fast i hoved- og fodende. 
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16. Monter plastpropper. 
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17. Gentag 1.-16. på modsatte sengeside.

18. VENDLET V5S / V5S+ kan nu monteres på rammerne efter 
anvisningerne i manualen.

Ved montering på Octave skal du benytte:
1 x forlængerkabel (varenr.: 6000045).
1 x vendebeslag til aktuator (varenr.: 1880100).  
Vendebeslaget skal monteres i fodenden i blå side.
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