
Інструкція монтажу
Ліжко двоспальне 

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна

Орфей



Назва елеманта Зображення К-сть, шт.

Шпилька 6х70 12

Півмісяць 12

Гайка М6 12

Шайба 12

Шкант 8х35 6

Шкант 10х50 8

Кутник металевий 2

Шуруп жовтий 3,5х16 8

Шуруп 6х45 1

Шуруп 6х70 1

Чорний шуруп 3,5х35 4

Болт POZI  M6x40 4

Орфей

В набір фурнітури входить:



1. У ніжки з широкої сторони від руки вкрутити шпильки М6х70.

2. Забити шканти 10х50 у поперечку малу з двох сторін в крайні два отвори.

Варто забивати шканти на половину їхньої довжини. Проклеювати їх не потрібно.

3. З’єднати дві ніжки з поперечкою.

Шкант 10

Шкант 10

6. В ніжки із вужчої сторони вкрутити шпильки М6х70.

7. В торець царги забити шкант 10х50.

8. Приєднати царгу до узголів’я. Встановити півмісяці та закрутити гайки.

4. На шпильки насадити півмісяці, шайби та закрутити гайки.

5. Прикрутити рамку із м’якою вставкою болтами Pozi М6х40 із задньої сторони ніжок.

9. В царгу вкрутити шпильку М6х70,а в балку забити шканти 8х35.

10. Встановити опорну балку. Встановити півмісяць та закрутити гайку.

11. В другу царгу вкрутити шпильку. Закріпити царгу до ніжки узголів’я та до балки,

встановити півмісяці, шайби та закрутити гайки.



11. До центральної планки прикрутити ніжку шурупом 6х70. З двох країв планки забити по

два шканти 8х35.

12. Приєднати центральну планку до узголів’я. До опорної балки прикрутити центральну

планку болтом шурупом 6х45.

13. Вкрутити шпильки М6х70 в узніжжя. Приєднати узніжжя до царг, встановити півмісяці,

шайби та закрутити гайки.

14. Додатково з’єднати центральну планку з узголів’ям та узніжжям, використавши кутники

та шурупи 3,5х16.
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15.Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).

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 [п.4] щоб вcтановити у друге кріплення

[п.5].

Таким чином встановити усі ламелі. 2
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16. Між ламелями, по середині спальних місць, закріпити стягуючі планки шурупами 3,5х35.

17. Розмістити матрац (не входить в комплектацію). Виріб готовий до використання.

Солодких снів!


