dvoulůžka DITA, MALAGA, LINDA

MONTÁŽNÍ NÁVOD
vratový šroub M6x55 mm - 4 ks

podložka (měsíček) pod stah. šroub - 8 ks

hřebíčky - sáček

vratový šroub M6x30 mm - 12 ks

dřík dlouhý - 12 ks

vrut 3,5 x 16 mm - 12 ks

matice M6 - 16 ks

dřev. kolík - 20 ks

kryt na výklopné kování - 4ks

stahovací šroub M8x70 mm - 8 ks

PVC krytka - 8 ks

výklopné kování - 2 sady

excentr - 12ks

vrut 4 x 35 mm - 4 ks

výklopné kování
u hlavy postele

VNITŘNÍ RÁM

VNĚJŠÍ RÁM
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výklopné kování u nohou postele

VNITŘNÍ RÁM

dřevěný kolík

bok postele

čelo
postele

stahovací šroub M8 x 70 mm

podložka
(měsíček) pod stah. šroub

VNĚJŠÍ RÁM
1. Naklepněte dřevěné kolíky do otvorů v bočnicích č. 1 viz obr. 1.
2. Našroubujte stahovací šrouby M8x70 mm do závrtných matic
v čelech č. 2 postele viz obr. 1. (Našroubujte lehce až na doraz
a vraťte o cca 3 otáčky zpět).
3. Nasuňte čela č. 2 na boky č. 1.
4. Vložte kovovou podložku (měsíček) za hlavu stahovacího šroubu
viz obr. 2 a dotáhněte plochým šroubovákem čela č. 2 k bokům č.1.
Nasaďte PVC krytky na otvory v bokách č. 1.

1. Složte rám postele. Přiloženými hřebíčky přitlučte sololitové dno.
2. Vložte vnitřní rám do vnějšího rámu. Naklepněte vratové šrouby
M6x55 mm z vnější strany přes čelo u hlavy do vnitřního rámu.
Poté na vyčnívající šrouby nasaďte výklopné kování z kterého
nejprve sejmete pružinu a utáhněte dvěmi maticemi M6.
Na druhé straně vnitřního rámu naklepněte vratové šrouby M6x30 mm
tak, aby závit směřoval dovnitř zásuvky. Nasaďte výklopné kování
a dotáhněte maticemi. Vycentrujte vnitřní rám a přivrtejte středící
lišty vruty 4x35 mm viz obr.
Přiložte rošt do kterého naklepněte vrat. šrouby M6x30 mm, lehce
dotáhněte maticemi M6 a zavřete rošt. Po zavření roštu by u boku,
kde je výklopné kování neměla být žádná vůle a u druhého boku
(směřuje tam popruh na zvedání roštu) by měla být cca 10 mm.
Následně se při zvednutém roštu dotáhnou matice, do volných
otvorů se přidají vruty (to kdyby se povolili matice) a nasadí
se pružiny.

výklopné kování
u hlavy postele

Ošetřování nábytku:
1) chraňte před ušpiněním a jinými škodlivými vlivy, jako např. příliš vlhké prostředí, ostré
slunce nebo blízkost topných těles. Nábytek stavte na rovnou plochu.
2) prach z nábytku odstraňujte čistou měkkou prachovkou.
3) nábytek ošetřujte a údržbu provádějte přípravky dle nabídky trhu (např. Pronto apod.).
Postupujte přesně podle návodu, který je na zakoupeném výrobku.
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výklopné kování
u nohou postele
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Tento montážní návod slouží zároveň jako záruční list. Záruční lhůta je 24 měsíců od data
prodeje kupujícímu.
Při nedodržení montážního postupu a následném poškození výrobku zaniká nárok kupujícího na záruku.
Datum prodeje a razítko prodejce:

vnitřní rám postele

vnitřní rám postele

Reklamace a případné dotazy vyřizuje fa:
LERMO plus s.r.o., Sedlec 5, 267 51 Žebrák
tel.: 311 533 127, 602 388 175, e-mail: nabytek@lermoplus.cz, www.lermoplus.cz

