
Samlevejledning



Tillykke med jeres nye MuteBox!

Tusind tak for valget af MuteBox.  

Vi har skabt et effektivt våben mod stress- og en genvej til øget trivsel 

og glæde på din arbejdsplads. 

I er nu fri for at blive forstyrret af en kollegas telefonsamtale - samt har 

nu altid et støjfrit rum til 

fordybning og fortrolighed.  

Vi er stolte over, at I har givet os et forsøg. 

Ligeledes, at I gør det muligt at følge vores drøm og støtter op om 

dansk iværksætteri.

Skulle der opstå udfordninger ved samling af jeres 

Mutebox eller har I spørgsmål 

- så er vi kun et opkald væk.

+45 71 96 94 00

De bedste hilsner
Team MuteBox
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Montagevejledning

Anvendelse

Montagevejledningen indeholder tekst samt illustrationer, som guider stepvis 

gennem montagen af MuteBox.

Læs venligst montagevejledningen grundigt igennem før montagens 

påbegyndelse af MuteBox. 

Indikerer en potentiel fare. Hvis ikke denne undgås, kan det resulterer i 

legemsskade og i værste tilfælde død. 

Indikerer en potentiel fare. Hvis ikke denne undgås kan det beskadige eller 

ødelægge produktet, eller der er risiko for at komme letterer til skade.

MuteBoxen må ikke anvendes som en heldags arbejdsstation. Den 

anbefalede arbejdstid i en MuteBox er max. 2 timer af gangen.  

Der må ikke anvendes låsemekanismer på MuteBoxen hverken 

indefra eller udefra.

I tilfælde af, at der udføres en produktændring på MuteBox, vil 

godkendelsen af MuteBoxen frafalde. 

Der må maximalt være en person i boxen af gangen. 

Advarsel

Forvarsel
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Generel sikkerhed

Advarsel

Fare for skade, som følge af ændringer og/eller fjernelser af komponenter, 

konstruktionsændringer og/eller forkert montagerækkefølge. 

 

Følg altid montage rækkefølgen. 

 

Forsøg aldrig at fjerne eller ændre de medleverede dele, som anvendes på 

MuteBoxen.

Montage skal ske ifølge montagevejledningen.

Montage samt demontage af MuteBox må kun udføres af kvalificerede 

personer.

I tilfælde af funktionsfejl skal MuteBox ApS kontaktes, der må ikke 

foretages reparationer uden godkendelse af MuteBox ApS.

Reparationer må kun udføres af personer der er godkendt af MuteBox 

ApS.

Før montage af MuteBox skal omgivelserne sikres.

Før MuteBoxen tages i brug, efterses MuteBoxen for fejl og mangler.

Alle sikkerhedsanbefalinger skal læses grundigt under montagen af 

MuteBoxen.
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Generel sikkerhed

Klemningsfare:

Belastning:

Tilkobling til elnettet:

Der er mulighed for klemningsfare ved døren. Området observeres og 

sikres før lukning af døren.  

Bordet i MuteBoxen er godkendt til at kunne bære 25 kg, hvis dette 

overskrides er der risiko for at bordet utilsigtet demonteres. 

MuteBoxen tilkobles Ejer/Lejers eget elnet via stik med jord i henhold til 

de lokale regler/retningslinjer omkring tilkobling til elnettet. 

Døren på MuteBoxen er produceret med hensigt til at lukke boksen. 

Dette betyder at der ikke må eftermonteres genstande på døren, samt at 

døren ikke må belastes yderligere. En merbelastning kan resulterer i fare 

for at MuteBoxen vælter eller bliver skæv.

MuteBoxen er godkendt til en max belastning på 250 kg, yderligere 

belastning vil kunne resultere i skader på MuteBoxen.

Forvarsel
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Placering

Hvor må MuteBox opstilles:

Hvor må MuteBox ikke opstilles:

MuteBox ApS har monteret akustikpaneler på ydersiden af MuteBoxen. Dette 

betyder, at en MuteBox bryder lyden og fjerner rumklang fra omgivelserne. 

Bagved lamelpanelerne er der monteret akustikskum, der yderligerer 

reducerer støjen fra omgivelserne. 

Er der tvivl om krav til omgivelserne kontaktes MuteBox ApS for information 

samt yderligere vejledning.

Krav til omgivelserne for at opnå bedst mulige effekt:

MuteBoxen skal placeres på et jævnt og plant underlag.

Mutebox er produceret til at stå i åbne kontorlandskaber, og må derfor 

kun opstilles indendørs samt i velventileret og tørre områder.

MuteBox må ikke opstilles i fugtige kældre, eller andre fugtige omgivelser.

Luftfugtighed mellem 25 og 60 pct., hvilket også giver MuteBoxen de 

optimale levevilkår.

Hvis der er tvivl om den rette lokation til en eller flere MuteBoxe, 

kontaktes MuteBox ApS for vejledning. 

MuteBox må ikke opstilles i svømmehaller, eller steder med høj 

koncentration af klor eller andre sure omgivelser. 

Temperatur til omgivelserne er +10 til +40 °C

Fare for at boksen anvendes i forkert miljø. Korrosion, tæring og ekstrem 

fugt, varme- og kuldepåvirkning.

MuteBox må ikke opstilles i lokaler, hvor der er store udsving i temperatur 

samt luftfugtighed. 
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Opstilling/montage: 

Montering af MuteBoxen kræver 2 personer, da der kan forekomme tunge 

løft.

Samlevejledningen læses grundigt før påbegyndelse af montage.

Ved selvmontage skal værnemidler anvendes. 

Krav til værnemiddel er opstillet herunder:

Selvmontage

Sikkerhedssko.

Arbejdshandsker.
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Det skal du bruge

Det skal du være opmærksom på:
- Vær forsigtig under montering af MuteBoxen og pas på dig selv. Vær 

opmærksom på at komponenterne er følsomme og ikke kan tåle stød osv. 

Vær derfor forsigtig under udpakning og montering af MuteBoxen. Hvis der 

opstår tvivl er I altid velkommen til at kontakte os på +45 71 96 94 . 

- Glasdøren skal håndteres med omtanke. Det er vigtigt at denne ikke 

står skævt op af vægge eller lign. da dette kan bukke døren og den derfor 

ikke passer på MuteBoxen. Samtidig er det vigtigt at glasdøren håndteres 

forsigtigt og ikke får stød eller lign. 

- Loftet skal håndteres med omtanke. Under monteringen er det vigtigt at 

være opmærksom på at elektronik og ledninger ikke bliver klemt eller presset 

i samlingen. 

- Bunden, loftet og siderne har følsomme metalskinner som er lavet specielt 

til MuteBoxen. Disse er skrøbelige og det er derfor vigtigt at man på intet 

tidspunkt stiller MuteBoxen på en af disse sårbare skinner.  

- Vær ekstra forsigtig når du håndterer de skrøblige MuteBox Akustikpaneler.

1* Vaterpas 2*Personer
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Sådan samler du boksen
MuteBox kommer i 7 papkasser som er nummeret i den rækkefølge de skal 

anvendes.  

Kasse nummer 7 indeholder komponenter som skal anvendes løbende under 

samlingen. 

1. 
Bund

2. 
Bagplade

3. 
Venstre side

4. 
Højre side

5. 
Loft

6. 
Dør

7. 
Diverse
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Komponentliste for kasse 7

4 mm Unbrakonøgle - 1 stk
Findes i pose 1

5 mm Unbrakonøgle - 1 stk
Findes i pose 1

Papirblokke - 3 stk

Dørhåndtag - 2 stk
Findes ved kasse 7 

Træskruer - 30 stk
Findes i pose 3

Skruer til bord - 4 stk
Findes i pose 7

Metalbeslag m/ gummiskive- 4 stk
Findes i pose 8 

Montageskruer - 30 stk
Findes i pose 2

Skruer til bord - 4 stk
Findes i pose 4

Gevindstænger - 2 stk
Findes i pose 6 

Gulvrist - 1 stk 

Bord - 1 stk

Hyldekægte - 2 stk

Møbelhoveder - 4 stk
Findes i pose 5
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1. Montér stillefødder på bunden
Start med bunden i kasse 1. 

Skru stillefødderne helt i og derefter to omgange tilbage.

2. Sørg for at MuteBoxen står lige
Vend bunden om så den står på fødderne. Anvend vaterpasset til at nivellere 

bunden. Niveauet kan tilpasses ved at skrue på stillefødderne.
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3. Bagvæggen
I kasse 2 finder du bagvæggen. Placer og støt bagvæggen sådan at den 

flugter med bunden. Skru 3 af de store montageskruer i med unbrakonøglen.

Først når alle tre skruer er spændte må bagvæggen stå selv!

Store montageskruer
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Store montageskruer

4. Venstre side
I kasse 3 finder du venstre side.

Placer og støt siden så den flugter med bunden og bagvæggen. Skru 3 af de 

store montageskruer i med unbrakonøglen. Derefter forbindes bagvæggen og 

venstre side med fem store montageskruer. 

Først når alle otte skruer er spændt må væggene stå selv!
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5. Højre side
I kasse 4 finder du højre side.

Placer og støt siden så den flugter med bunden og bagvæggen. Skru 3 af de 

store montageskruer i med unbrakonøglen. Derefter forbindes bagvæggen og 

højre side med fem store montageskruer. 

Først når alle otte skruer er spændt må væggene stå selv!
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6. Loftet
I kasse 5 finder du loftet.

Placér loftet i rammen som er skabt af de 3 vægge. Ventilationsboksen skal 

vende mod boksens højre side. Når loftet er placeret skal der skrues 9 af de 

store montageskruer i. 
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Hold panelet op på selve boksen, som anvist på billedet herunder. Vær 

sikker på at panelet flugter langs, siderne, toppen og bunden. Tag herefter 8 

træskruer og skru dem i den sorte filt de viste steder ned langs siderne.  

Der kan evt. suppleres med skruer i midten af panelet.

7. Akustikpanel på venstre side
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8. Akustikpanel på højre side
Hold panelet op på selve boksen, som anvist på billedet herunder. Vær 

sikker på at panelet flugter langs, siderne, toppen og bunden. Tag herefter 8 

træskruer og skru dem i den sorte filt de viste steder ned langs siderne. 

Der kan evt. suppleres med skruer i midten af panelet.
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9. Akustikpanel på bagsiden
Hold panelet op på selve boksen, som anvist på billedet herunder. Vær 

sikker på at panelet flugter langs, siderne, toppen og bunden. Tag herefter 8 

træskruer og skru dem i den sorte filt de viste steder ned langs siderne. 

Der kan evt. suppleres med skruer i midten af panelet.
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10. Sæt MuteBoxen på sin nye plads
Når lamelpanelerne er monteret kan du med fordel placere MuteBox hvor 

den endeligt skal stå. Den er nemlig lettere at flytte uden glasdør - for i 

næste step skal glasdøren monteres.
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11.  Glasdøren
I kasse 6 finder du glasdøren. Glasdøren skal løftes på hængslerne. 
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12. Dørhåndtaget i eg
Start med at tage gevindstængerne (1). Skub derefter metalbeslaget (2) 

på gevindstængerne. Herefter monteres det ene dørhåndtag (3) og skrues 

fast med møbelhovederne (2). Stik nu gevindstængerne forsigtig igennem 

hullerne i glasdøren. Sæt derefter metalbeslag (3) på den anden side. 

Montér det sidste dørhåndtag (3) og spænd møbelhovederne (4).

Del 4 - 4 stk

Findes i pose 5 

Del 2 - 4 stk

Findes i pose 4 

Del 1 - 2 stk

Findes i pose 6 

Del 3 - 2 stk

Findes ved kasse 7 

Dele fra kasse 7
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13. Bordet
Bordet er i kasse 7 sammen med beslag og skruer. Kontrollér at beslagene 

flugter med den langside på bordet som er uden runding. 
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14. Montér bordet
Skru nu bordet fast i MuteBoxens venstre side. 
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15. Montér papir
Nu mangler du blot at hænge papirblokkene op. 

Bagefter er du klar til at tage din nye MuteBox i brug.
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MUTEBOX APS

Orla Lehmannsgade 1A 1.sal, 7100 Vejle

+45 7196 9400

hej@mutebox.dk

CVR: 40456023

www.mutebox.dk

MuteBox

byMuteBox

MuteBox
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