ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΕΒΑΣΙΟΤ
Βήμα 1: Βγάηουμε όλα τα εξαρτιματα από το κιβϊτιο, κακϊσ και το ςακουλάκι με
τισ βίδεσ και τισ ρόδεσ.
Βήμα 2: Τοποκετοφμε τθ ςχάρα-βάςθ του ςτρϊματοσ(εξάρτημα 1) ςτο πάτωμα.
Τοποκετοφμε το κυλινδρικό παξιμάδι C ςτισ τρφπεσ ςτο εξωτερικά άκρα τθσ ςχάρασβάςθσ (λεπτομζρεια Ι).
Βήμα 3: Τοποκετοφμε τα κεφαλάρια(εξαρτήματα 2 & 3) ςε όρκια κζςθ και
βιδϊνουμε τθν ςχάρα-βάςθ χρθςιμοποιϊντασ τισ μεγάλεσ βίδεσ Β, όπωσ δείχνει θ
λεπτομζρεια Ι.
Βήμα 4: Αφοφ ζχουμε βιδϊςει τθν ςχάρα-βάςθ ςτρϊματοσ ςτα κεφαλάρια,
ξαπλϊνουμε το κρεβάτι πλάγια. Ριάνουμε τα κάγκελα (εξαρτήματα 4 & 5) από τουσ
μθχανιςμοφσ κίνθςθσ (πομολάκια) και τα οδθγοφμε ςυρταρωτά ςτισ αυλακωτζσ
υποδοχζσ των ποδιϊν μζχρι να αςφαλίςουν. Επιλζγουμε ποιο κάγκελο κα είναι
ςτακερό και βιδϊνουμε τισ βίδεσ A ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχζσ ςτο πάνω μζροσ τοφ.
Βήμα 5: Για να τοποκετιςουμε τισ ρόδεσ, βάηουμε τα πυράκια D ςτισ υποδοχζσ ςτα
πόδια χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφυρί. Ρροςοχι! Το γραναηωτό μζροσ μπαίνει μζςα
ςτο πόδι. Το τοποκετοφμε τισ ρόδεσ κουμπωτά.
Βήμα 6: Γυρίςτε το κρεβάτι ςε όρκια κζςθ. Αφοφ ςυναρμολογιςουμε το ςυρτάρι
(λεπτομερείσ οδθγίεσ ςτθν πίςω ςελίδα) το τοποκετοφμε ςτο κρεβάτι.
Παρατηρήςεισ:
•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 I
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ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΤΡΣΑΡΙΟΤ
Βήμα 1: Βιδϊνουμε τα πυράκια A ςτα εξαρτήματα 2 & 4, όπωσ φαίνεται ςτθν
Λεπτομζρεια 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.

Ρλαςτικό
Τακάκι

A
A

A
Λεπτομζρεια II

ΡΤΘΜΙΗ ΒΑΗ ΣΡΩΜΑΣΟ
Για να χρηςιμοποιήςετε την πάνω θζςη για την βάςη του ςτρώματοσ,
ακολουθήςτε τισ οδηγίεσ και δείτε το ςχζδιο για να ςασ βοηθήςει.
Βήμα 1: Ακολουκιςτε το Βήμα 1 και Βήμα 2 από τθν ςελ.1 των οδθγιϊν.
Βήμα 2: Τοποκετοφμε το Πλαςτικό Σακάκι ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχζσ ςτο πλάι
των ποδιϊν(Λεπτομζρεια II) και βιδϊνουμε χρθςιμοποιϊντασ 2 βίδεσ Α, που
βρίςκονται ςτο ίδιο ςακουλάκι με τα πλαςτικά τακάκια.
Βήμα 3: (Δείτε και το ςχζδιο ςτθν ςελ.1) Τοποκετοφμε τα κεφαλάρια
(εξαρτήματα 1 & 2) ςε όρκια κζςθ και βιδϊνουμε τθν ςχάρα-βάςθ ςτα
Πλαςτικά Σακάκια(Λεπτομζρεια ΙΙ) χρθςιμοποιϊντασ τισ βίδεσ Α, που
βρίςκονται ςτο ίδιο ςακουλάκι με τα πλαςτικά τακάκια. Συνεχίηουμε με το
Βήμα 4 ζωσ Βήμα 6 από τθν ςελ.1 των οδθγιϊν.

Βίδεσ
Λεπτομζρεια I

Λεπτομζρεια I

ημείωςη: Πταν θ βάςθ του ςτρϊματοσ βρίςκετε ςτθν πάνω κζςθ, αν χρειαςτεί, χρθςιμοποιοφμε
τισ μεταλλικζσ ροδζλεσ (ςτο ίδιο ςακουλάκι με τα πλαςτικά τακάκια) για να μθν πζφτει το
ςυρτάρι. Για να ρυκμίςουμε το ςυρτάρι, ξεβιδϊνομε τουσ οδθγοφσ από τα κεφαλάρια,
προςκζτουμε μία ι περιςςότερεσ ροδζλεσ και ξαναβιδϊνουμε τον οδθγό ςτθν κζςθ του.

-2-

