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Dziękujemy serdecznie Państwu za powierzone zaufanie i zakup naszego wyrobu. Wyroby ,które  oferujemy posiadają cenioną jakość i cieszą przez

wiele lat. Ich użytkowanie jest bezpieczne i zdrowe. Nasze starania są ukierunkowane na Państwa potrzeby. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala

w sposób profesjonalny i nienaganny wypełniać przestrzeń Państwa mieszkań i domów. Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów.   

Elementy:

(1) Podłużnica [ 2 szt. ]

(2) Płyta dna [ 1 szt. ]

(3) Poprzecznica [ 2 szt. ]

(4) Materac z wsuwkami [ 1 szt. ]

(5) Podnośniki i sprężyny mechanizmu podnoszącego.

(6) Szczyty duży i mały  [ 2 szt. ]

Komplet łączników meblarskich:

(7) Kołki ustalająco-mocujące drewniane ø 8 [ 8 szt. ]

(8) Wkręty typu konfirmant [ 4 szt. ]

(9) Zaślepki do wkrętów [ 4 szt. ]

(10) Opakowanie gwoździ [ 1 kpl. ]

(11) Śruby skręcające [ 4 szt. ]

(12) Klocki dystansowe [ 4 szt. ]

(13) Śruby mocujące mechanizm M6 [ 4 szt. ]

(14) Podkładki ø6 [ 4 szt. ]

(15) Nakrętki M6 [ 4 szt. ] 

Krok I

Należy ułożyć podłużnicę (1) na stabilnej płaskiej powierzchni

(np. podłodze) i w sposób pewny i dokładny umieścić kołki ustalająco-

mocujące (7) w nawiercone otwory bez użycia młotka. Czynność tą należy

powtórzyć dla drugiego końca połużnicy (1).

Krok II

Po umieszczeniu kołków ustalająco-mocujących (7) należy na

ułożoną na płaskiej powierzchni ( do góry kołkami ) podłużnicę (1) nabić

poprzecznicę (3). Należy podczas wykonywania tej czynności uważać aby

nie uszkodzić żadnego z elementów 

Krok III

Należy powtórzyć krok I dla bliźniaczej podłużnicy (1).

Krok II

Krok IV

Bliźniaczą podłużnicę swobodną z wprowadzonymi już w kroku

III kołkami ustalająco-mocującymi (7) należy nabić na poprzecznice

zamocowane do podłużnicy. W ten oto sposób dokonaliśmy złożenia

skrzyni łoża.

Krok V

Tak złożoną skrzynie łoża musimy usztywnić przez wkręcenie

wkrętów typu konfirmant (8) dołączonych do zestawu.

Krok VI

Na tak usztywnionej skrzyni łoża ustawiamy przekątną (wymiar

obu przekątnych powinien być taki sam – wtedy zachowane są kąty proste

składanej skrzyni), a następnie nabijamy płytę dna skrzyni (2) za pomocą

gwoździ dołączonych do zestawy. Do tej czynności wykorzystujemy cały

komplet dołączonych gwoździ – tak aby mocowanie było pewne i stabilne.

Należy ostrożnie wybierać miejsce osadzania gwoździ – unikniemy wtedy

częstego błędu jakim jest przebijanie powierzchni płyty (1) gwoździem.

Najbardziej optymalnym miejscem jest symetryczny środek płyty. 

Krok V
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Krok VII

Aby móc dokonać całkowitego złożenia, należy do skrzyni łoża przymocować

mechanizm podnoszący za pomocą śrub (13) ,podkładek (14) i nakrętek

(15). Mechanizm podnośnika mocujemy symetrycznie z obu stron skrzyni

Krok IX

Kolejnym krokiem jest mocowanie szczytów łoża (6) ze skrzynią.

Służą do tego śruby skręcające (11) ,które należy bardzo mocno i pewnie

skręcić ,gdyż jest to element który odpowiada za sztywność łoża ,przy czym

należy przy wykonywaniu tej czynności nałożyć na te śruby drewniane klocki

dystansowe. 

Krok VIII

Następnie należy umieścić materac wsuwając wsuwki w mechanizm

zamocowany do poprzecznic, po czym zainstalować sprężyny (5)  -

uruchamiające  mechanizm podnoszenia.
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