ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΕΒΑΣΙ-ΚΑΝΑΠΕ
Βήμα 1: Βγάηουμε όλα τα εξαρτιματα από το κιβϊτιο, κακϊσ και το ςακουλάκι με
τισ βίδεσ και τισ ρόδεσ.
Βήμα 2: Τοποκετοφμε τα μονταριςμζνα ποδαρικά(εξαρτήματα 1&2) με τα
κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8),όπωσ είναι μζςα ςτθν ςυςκευαςία, ςε όρκια κζςθ και
βγάηουμε τα κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8).Θα πρζπει να μείνουν μόνο τα ποδαρικά
(εξαρτήματα 1&2) ςε όρκια κζςθ.
Βήμα 3: Τοποκετοφμε τθσ τραβζρςεσ του κρεβατιοφ(εξαρτήματα 3&4) οριηόντια ςτο
πάτωμα και τοποκετοφμε ςτισ εςωτερικζσ άκρεσ τα μεταλλικά βαρελάκια Β
(Λεπτομέρεια Ι). Ζπειτα βιδϊνουμε τισ τραβζρςεσ ςτα ποδαρικά με τισ βίδεσ Α
(Λεπτομέρεια Ι).
Βήμα 4: Ριάνουμε τα κάγκελα (εξαρτήματα 5&6) από τουσ μθχανιςμοφσ κίνθςθσ
(πομολάκια) και τα οδθγοφμε ςυρταρωτά ςτισ αυλακωτζσ υποδοχζσ των ποδιϊν
μζχρι να αςφαλίςουν. Με ανάλογο τρόπο ξανατοποκετοφμε τα
κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8).
Βήμα 5: Για να βάλουμε τισ ρόδεσ ξαπλϊνουμε το κρεβάτι πλάγια. Βάηουμε τα
πυράκια C ςτισ ανάλογεσ υποδοχζσ ςτα πόδια χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφυρί.
Ρροςοχι! Το γραναηωτό μζροσ μπαίνει μζςα ςτο πόδι. Το τοποκετοφμε τισ ρόδεσ
κουμπωτά. Τοποκετοφμε μία ρόδα με φρζνο και μία απλι ρόδα ςε κάκε ποδαρικό.
Βήμα 6: Γυρίηουμε το κρεβάτι ςε όρκια κζςθ και τοποκετοφμε τθν βάςθ του
ςτρϊματοσ( εξάρτημα 9) πάνω ςτισ τραβζρςεσ του κρεβατιοφ(εξαρτήματα 3&4).
Βήμα 7: Αφοφ ςυναρμολογιςουμε τα ςυρτάρια (λεπτομερείσ οδθγίεσ ςτθν πίςω
ςελίδα) τα τοποκετοφμε ςτο κρεβάτι.
Παρατηρήςεισ:
• Για να χρθςιμοποιθκεί το κρεβάτι ςαν καναπζσ, βγάηουμε ζνα κάγκελο(εξάρτημα 5 ή 6).
• Για να χρθςιμοποιθκεί το κρεβάτι ςαν κρεβάτι για μεγαλφτερο παιδάκι, βγάηουμε
και τα δφο κάγκελα (εξαρτήματα 5&6).
•Οι βίδεσ να είναι καλά ςφιγμζνεσ.
•Μζγιςτο φψοσ ςτρϊματοσ 10cm.
•Μζγιςτο βάροσ φόρτωςθσ για κάκε ςυρτάρι 5klg.
•Μθν αφινετε το ςυρτάρι ανοιχτό μετά τθν χριςθ.
•Μθν τοποκετείτε το κρεβάτι κοντά ςε εςτίεσ κερμότθτασ ι φλόγα.

Βίδεσ

Τλικά Καταςκευήσ:
•Ξφλο Οξιάσ
•MDF (Γιαςενίτ)
•Καπλαμάσ ξφλου Οξιάσ
•Ρλαςτικι Επζνδυςθ(Συρτάρι)
•Διάφορα Σιδερικά & Ρλαςτικά Εξαρτιματα
•Βερνίκια Ρολυουρεκάνθσ (Τελείωσ Ακίνδυνα για τον άνκρωπο)

Λεπτομζρεια Ι
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ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΤΡΣΑΡΙΟΤ
Βήμα 1: Βιδϊνουμε τα πυράκια A ςτα εξαρτήματα 2 & 4, όπωσ φαίνεται ςτθν
Λεπτομέρεια Ι.
Βήμα 2: Τοποκετοφμε τα εξαρτήματα 1-3-6 ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχζσ του
εξαρτήματοσ 4 και αςφαλίηουμε τα φυράμια ςτα εξαρτήματα 1 & 3 γυρίηοντασ τα
με ζνα κατςαβίδι,
Βήμα 3: Τοποκετοφμε το εξάρτημα 5 ςυρταρωτά ςτισ υποδοχζσ. Τοποκετοφμε το
εξάρτημα 2 και αςφαλίηουμε τα φυράμια ςτα εξαρτήματα 1 & 3 γυρίηοντασ τα με
ζνα κατςαβίδι προσ τθν φορά των δεικτϊν του ρολογιοφ.
Βήμα 4: Γυρίηουμε το ςυρτάρι από τθν κάτω πλευρά και βιδϊνουμε τισ βίδεσ Β ςτο
μεςαίο εξάρτημα 6.
Βήμα 5: Τοποκετοφμε το ςυρτάρι ςτο κρεβάτι από τθν πλευρά του κινθτοφ
κάγκελου. Κρατάμε το ςυρτάρι με μία ελαφριά κλιςθ προσ τα κάτω ϊςτε να
πατιςουν τα ροδάκια του ςυρταριοφ ςτουσ οδθγοφσ.
Αν κζλετε να αλλάξετε το κινθτό κάγκελο, ξεβιδϊςτε τουσ οδθγοφσ του ςυρταριοφ
ςτα κεφαλάρια και βιδϊςτε τουσ αντίςτροφα.

Ρροςτατευτικι
Ρλαςτικι Γωνία
A
A

Λεπτομζρεια II

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
Το κρεβάτι-καναπζσ ζχει δφο κζςεισ για τα κεφαλάρια και τα κάγκελα. Ανάλογα με
τθν θλικία του μωροφ μποροφμε να επιλζξουμε τθν χαμθλότερθ κζςθ( όταν το
μωρό δεν μπορεί να ςθκωκεί) ι τθν υψθλότερθ κζςθ(όταν το μωρό αρχίηει να
ςθκϊνεται). Πταν τα κεφαλάρια και τα κάγκελα βρίςκονται μόνιμα ςτθν
υψθλότερθ κζςθ, τα αςφαλίηουμε χρθςιμοποιϊντασ τισ Προςτατευτικέσ
Πλαςτικέσ Γωνίεσ (Λεπτομέρεια ΙΙ).
Βήμα 1: Στακεροποιοφμε τα κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8) και τα
κάγκελα(εξαρτφματα5&6) ςτθν υψθλότερθ κζςθ (Οδθγίεσ ςελ.1).
Βήμα 2: Τοποκετοφμε τισ Προςτατευτικέσ Πλαςτικέσ Γωνίεσ ςτο κενό ανάμεςα
ςτο ποδαρικό και το κεφαλάρι(Λεπτομέρεια ΙΙ).Βιδϊνουμε τισ βίδεσ Α, πάνω ςτο
κεφαλάρι ,όπωσ δείχνει θ Λεπτομέρεια ΙΙ. Οι βίδεσ Α βρίςκονται ςτο ίδιο
ςακουλάκι με τισ Προςτατευτικέσ Πλαςτικέσ Γωνίεσ ,

Βίδεσ
Λεπτομζρεια I

Λεπτομζρεια I
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