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MONTÁŽNÍ NÁVOD
pro dvojlůžka MAXIM

• Díly dvojlůžka vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím.
• Dvojlůžko se skládá s následujících dílů:
o Zadní čelo ( vysoké ) 1ks
o Přední čelo ( nízké ) 1ks
o Bok postele 2ks
o Středový hranol s nožkami 1ks
• Čela a boky postele jsou opatřeny spojovacím kováním, které do sebe vzájemně zapadá a zaručuje pevné spojení postele.
• Jedna osoba podrží zadní čelo a druhá osoba k němu připevní oba boky. Hřebenové kování musí do sebe pevně zapadnout.
• Poté stejným způsobem nasadíme i přední čelo.
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• Na bocích postele jsou podpěrné hranoly pro rošt. Hranoly jsou usazeny z výroby tak, že prostor pro rošt a matraci je 15cm.
Hranol jde posunout nahoru o dvě polohy po 24mm ( prostor pro rošt a matraci se tedy zmenšuje ).
Postup posunutí: o odšroubujte hranol
o v bocích postele jsou naznačeny otvory pro krajní a prostřední vrut
o zvolte příslušné otvory a přišroubujte do nich krajní a prostřední vrut
o potom přišroubujte ostatní vruty ( jsou samopřezné )
• Nyní připevníme středový hranol.
• Hranol dáme do stejné výšky s podpěrnými lištami na bocích postele ( zvolíme příslušný otvor v kování na čelech ).
• Zespodu hranolu jsou podpěrné nožky , které vyšroubujeme až na zem tak, aby hranol byl v rovině.
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• Zbytky obalových folií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí , hrozí udušení

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.

