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Do złożenia łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa i śrubokręt z
końcówką PZ (krzyżykowy) klucz imbusowy 8 mm, młotek, dwie dorosłe osoby.
Zagłówek ( 1 ) – 1 szt
Podnóże ( 2 ) - 1 szt
Bocznice (3) - 2 szt
Nóżka ( 4 ) - 2 szt
Podłużnica z nogami ( 5 ) - 3 szt
Mimośród maxifix ( A ) – 8 szt
Mufa maxifix ( B ) – 8 szt
Trzpień maxifix ( C ) – 8 szt
Kołek stabilizujący ( D ) - 4 szt
Okucie „UT” ( E ) - 6 szt
Wkręt 4 x 60 (długi) – 10 szt
Wkręt Spax 5 x 25 (krótki) – 36 szt
Konfirmant 50 mm - 8 szt
Kluczyk imbusowy 4 mm - 1 szt
1.
Najpierw przygotuj: nóżki, zagłówek, konfirmanty 50 mm, kluczyk imbusowy 4 mm

Za pomocą konfirmantów 50 mm oraz dołączonego do zestawu kluczyka imbusowego
4 mm przykręć nóżki do spodu zagłówka według zaznaczonych otworów. Pamiętaj
aby konfirmant dokręcić do oporu, tak aby jego główka zrównała się z powierzchnią
drewna.

2.
Najpierw przygotuj: mufy oraz trzpienie maxi-fix, kołki stabilizujące, zagłówek,
podnóże oraz klucz imbusowy 8 mm.

Mufy maxifix ( B ) wkręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza
imbusowego 8 mm do zewnętrznych otworów na obu końcach zagłówka (1)
oraz podnóża

łóżka

(2)

WAŻNE:

Mufę

należy

wkręcić

do

momentu,

aż

jej

powierzchnia wyrówna się z powierzchnią drewna - nie głębiej i nie płycej. Następnie
kołek stabilizujący ( D ) umieść w środkowym otworze na obu końcach zagłówka (1)
oraz podnóża łóżka (2) i dobij młotkiem do oporu, natomiast do wkręconych
wcześniej muf wkręć teraz trzpienie maxifix

3.
Najpierw przygotuj: bocznice, mimośrody maxifix, wkręty Spax 5 x 25 (krótkie),
okucia "UT", Śrubokręt oraz wkrętarkę z końcówkami PZ (krzyżyki)
Okucia „UT” (E) przykręć za pomocą wkrętarki elektrycznej i wkrętów Spax 5x25
do bocznic (3) według zaznaczonych otworów. WAŻNE: Należy użyć wkrętów Spax
5x25 (4 szt na jedno okucie, 3 okucia na jednej bocznicy)

Następnie mimośrody maxifix (A) włóż
do puszek nawierconych na końcach
bocznic, w taki sposób, aby wytłoczone
na nich strzałki skierowane były w
stronę krótkiej krawędzi bocznic.

4.
Połóż zagłówek tak, aby kołki i trzpienie skierowane były w górę. Następnie
przymocuj do zagłówka bocznice wsadzając je nawierconymi otworami na trzpienie
oraz kołek stabilizujący, w taki sposób, aby okucia "UT" znajdowały się od spodu
po wewnętrznej

stronie

bocznic.

Kiedy

bocznice

będą

całkiem

dociśnięte

do zagłówka, przekręć mimośrody za pomocą śrubokręta zgodnie z kierunkiem ruch
wskazówek zegara. Aby łączenie było bezpieczne, mimośród musi wykonać min. 3/8
obrotu.

Następnie za pomocą wkrętów 4 x 60 oraz wkrętarki dokończ łączenie wkręcając

wkręty

w

zaznaczonych

otworach.

Uważaj,

aby

główki

wkrętów

nie

weszły

do drewna głębiej niż na 3-5 mm. W taki sam sposób połącz stojące bocznice
z podnóżem łóżka.
5.
Przygotuj: podłużnice z nogami, wkręty Spax.
Włóż końce podłużnic do okuć "UT" przymocowanych do łóżka a następnie
za pomocą Wkrętów Spax, przymocuj je do okuć "UT"

Po zamontowaniu podłużnic, należy postawić łóżko na nogach. UWAGA: Poproś
kogoś o pomoc, ponieważ łóżko jest ciężkie, należy złapać je po bokach i postawić w
taki sposób, aby nie opierać całego ciężary łóżka na nóżkach podtrzymujących
zagłówek, ponieważ grozi to ich wyłamaniem.
Do tak przygotowanego łóżka należy wsadzić dołączony stelaż, tak aby jego listwy
ułożone były w poprzek podłużnic, a taśmy łączące listwy skierowane w dół.

