
Інструкція монтажу
Ліжко односпальне 

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна

Софі



№ Назва К-сть

1 Спинка 1

2 Царга 1

3 Нижня вставка 2

4 Верхня вставка 1

5 Ламелі 19/20

6 Стягуюча планка 1

- Набір фурнітури - - -

Деталі ліжка:
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Не варто:

- ставити дерев’яні меблі там, де вони будуть

піддаватися тривалому впливу сонячних променів;

- ставити на них гарячі предмети;

- розташовувати поблизу джерел тепла ( не ближче 70-

100 см);

- розташовувати в приміщеннях з високою вологістю

повітря (>70%) чи різкими температурними

перепадами;

- очищати поверхню засобами, які містять ацетон,

спирт чи інші хімічно агресивні компоненти.

Гарантія не розповсюджується:

- після закінчення гарантійного терміну;

- при втраті товарного чеку;

- при порушенні правил транспортування, експлуатації

чи монтажу.

Гарантія на виріб 24 місяці з моменту продажу.

Назва елеманта Зображення К-сть, шт.

Шпилька M6х70 8

Півмісяць 8

Гайка М8 8

Гвинт 6х30 4

Шуруп 3,5х35 2

В набір фурнітури входить:

Для монтажу ліжка Вам необхідно:

Назва елеманта Зображення

Шуруповерт або викрутка або

Насадка (біта) Ph-2 та H4 (конфірмат)

Гайковий ключ на 10мм



1. Вкрутити вручну шпильки М6х70 в ножки

спинки.

4. На шпильки встановити півмісяці та закрутити

гайки.

2. Вкрутити вручну шпильки М6х70 в ножки

царги

3. Розмістити нижню вставку на раніше вкручені

шпильки у спинці.

Зверніть увагу. Вставку варто розмістити так, щоб

великі отвори були із внутрішньої сторони ліжка.

5. Аналогічно прикрутити іншу нижню вставку.

6. Закріпити верхню вставку до спинки двома

гвинтами М6х30.



7. До вже зібраної конструкції

закріпити царгу, використавши

з’єднання із півмісяцем та гвинти

(все аналогічно із кріпленням до

протилежної спинки).

8. Встановити ламелі.

Для цього спочатку вставити один

кінець ламелі у спеціальне кріплення

[п.1] (ламель має бути дугою до

верху).

Щоб ламель повністю зайшла у

кріплення, потрібно її прогнути вниз

[п.2] та до упору втиснути у

кріплення [п.3].

Тепер потрібно вигнути ламель

догори [4] щоб вcтановити у друге

кріплення [5].

Таким чином встановити усі ламелі.

9. По середині ліжка, між

ламелями, закріпити стягуючу

планку двома чорними шурупами

3,5х35.

10. На ламелі розмістити матрац (не

входить у комплектацію).

11. Ліжко готове до користування
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Солодких снів.


