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MONTÁŽNÍ NÁVOD
pro zásuvkový box k jednolůžkům DREAM

Pro montáž postele jsou potřeba 2 lidé.
Potřebné nářadí:
o křížový šroubovák
o gumová palička
o imbusový klíč č 4
• Díly zásuvkového boxu vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím.
• Zbytky obalových folií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí , hrozí udušení
Montáž korpusu zásuvkového boxu:
Potřebné díly:

záda

1ks

bok

2ks

středová příčka

1ks

přední rozpěra

1ks

konfirmát

12ks

vrut 4 x 40mm

4ks

imbus. klíč č 4

1ks

• Boky a střední příčku spojíme s e zády pomocí konfirmátů.

• Box zpevníme přední rozpěrou, kterou přišroubujeme pomocí konfirmátů.

• Nyní box usadíme do postele. box se musí opírat rozpěrou o bočnici postele. Postel musí být předtím řádně vyvážená ( pomocí stavěcích nožek ).
• Box musíme ustavit do roviny pomocí stavěcích nožek v bocích a příčce, aby byla zajištěna správná funkce zásuvek !
• Box spojíme s postelí pomocí vrutů 4 x 40mm.
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Montáž zásuvek:
Potřebné díly:

čelo

2ks

bok

4ks

záda

2ks

dno

2ks

táhlo excentru

excentr

16ks

16ks

MONTÁŽ BOČNIC
Boky připevníme k zádům pomocí
táhel a excentrů ( P ).

MONTÁŽ DNA
Záda vsuneme do připravených drážek

MONTÁŽ ČELA
Čelo připevníme k bokům pomocí
táhel a excentrů ( P ).

USAZENÍ ZÁSUVEK

Zásuvky vsadíme do výsuvného boxu.
Pozor, levá zásuvka má větší přesah čela vlevo,
Pravá zásuvka má větší přesah čela vpravo !!!
Zásuvku nasazujeme ve dvou lidech, každý si hlídá svoji stranu a
navádí lištu na zásuvce do protikusu v boxu.

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM
ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.
Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.
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