ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СПАЛНЯ
CARMEN - ERGO

ОПАКОВКА
Каш

Описание

1

Табла за легло

1

Дъно за ракла - 2 бр./ кашон

1

Страници за легло - 3 бр.

1

Ламелна рамка

Крепежни елементи

1

Напречна метална планка

Механизъм

Снимка

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
К-во

Описание

2

Схема

К-во

Описание

Крачета за табла

2

Механизъм - ползва
M8*60mm

4

50 mm винт за
табла

6

Напречна метална
греда

4

80 mm метални
крачета

6 к-та

M8*40 mm

2

A- образна планкаползва M8*30 mm
болтове

56

M8*30mm

1

V-образна планкаползва M8*20 mm
и Y8

1 к-т

Y8

2

A-45 ъглов
метален елемент ползва M8*30 mm
болтове

1

M8*20mm

4

V-45 ъглов
метален елемент ползва M8*30 mm
болтове

Схема

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

I

В комплекта е включен шестограм, който
улеснява монтажа и спомага за здравината на
цялата конструкция. Преди да преминете към
финално затягане на болтовете с инструмент,
ВИНАГИ слагайте болтовете на ръка.

II

Когато поставите болтовете на ръка,
използвайте винтоверт, за да затегнете
финално.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Разопаковайте крепежните елементи

A

Поставете ги на видно място

B

Поставете таблата и страниците в правилните
позиции, затегнете крачетата на таблата, с
помощта на 50 mm винтове и използвайте
винтоверт, за да затегнете максимално
здраво.

1) Инсталирайте V-45 ъглов метален елемент,
с помощта на M8*30mm болтове, след което
поставите 80 mm метални крачета със
същите болтове. Погрижете се елементите да
сочат в правилната посока, както е указано на
снимката.

2) Поставете А-образната метална планка с
болтове M8*30mm.

C

3) Монтирайте V-45 ъгловия метален елемент
с болтове M8*30mm, след което поставите 80
mm метални крачета със същите болтове.
Уверете се, че спазвате схемата.

4) Прикрепете V-образната планка, с помощта
на болтове M8*20mm и Y8

ВАЖНО: Започнете от металната греда, която
е към крака, после средната, а накрая
поставете тази към таблата.

D

Поставете напречните метални греди / 6 бр,
по 3 на отделение /, с помощта на M8*30 mm
болтове, върху тях поставете 2 бр. дъно на
раклата.

Монтирайте механизмите от вътрешната
страна на страниците на леглото.

E

Първоначално затегнете на ръка.

F

Прикрепете ламелната рамка на леглото към
механизма, с помощта на болтове M8*40mm.

H

Нивелирайте финално цялото легло.

Забележка : Снимките на цветовете на леглото и ламелната рамка са примерни !

