Інструкція зі складання ортопедичного каркасу.

З метою вдосконалення продукції, відповідно до вимог ринку та згідно з законодавством, виробник «Меблі
ЛЕВ» залишає за собою право, у будь-який момент, вносити зміни в конструкцію представлених меблів, не
змінюючи їх загальних характеристик. Всі меблі, представлені в каталозі, продаються в упаковках для
самостійного монтажу. Лише правильний монтаж, виконаний згідно з інструкцією, гарантує довговічність меблів
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Комплектація:
• Середня опора каркасу – 1шт (25х25х1830/1930)
• Бокові елементи каркасу – 2шт (30х30х1820/1920)
• Горизонтальні елементи каркасу – 2шт
(30х30х1120/1320/1520/1720)
• Матрасоутримувач – 1шт
• Ламелі – Крок 5,5 – (34шт 2м) (32шт 1.9М)
Крок 2,5 – (46шт 2м) (44шт 1,9м)
• Механізм – 1 комплект (2шт)
• Амортизатори – 1 комплект (2шт)
• Петля підйому каркасу – 1шт
• Фурнітура: (Гвинт 8х45 – 4шт, 6х40 – 22шт), (Гайка М8 – 4шт,
М6 – 22шт). (Шайба 8мм – 4шт, 6мм – 22шт).
Гвинт з втулкою – 4шт (для газових амортизаторів)
Крок 1. Розпакуйте усі елементи каркасу. Переконайтесь в наявності усіх
комплектуючих.
Крок 2. Розмістіть елементи каркасу згідно малюнку № 1.
• Зєднайте пластмсові кутники з елементами каркасу (мал 2)
• Прикрутіть металеві кутники, але не закручуйте їх до кінця.
Використовуйте гвинт 6х40, гайку м6, шайбу 6мм. (Мал 3)
• Прикрутіть середню опору використовуючи гвинт 8х45, гайку м8,
шайбу 8мм. (Мал 4).
• Докурутіть металеві кутники.
Крок 3. Прикрутіть механізм до ліжка слідуючи інструкції до ліжка.
Крок 4. Прикрутіть каркас до механізму використовуючи гвинт 6х40, гайку
М6, шайбу 6мм (Мал № 5). Зверніть увагу! Отвори для матрацоутримувача
мають знаходитись з сторони узголів’я. (Для різьбових
матрацоутримувачів)
Крок 5. Вставте ламель в гніздо бокового елементу, злегка зігніть її вгору і
зафіксуйте в гнізді на центральній планці.
Крок 6. Прикрутіть газовий амортизатор штоком вверх використовуючи
болт з втулкою (мал 6).
Кров 7. Встановіть матрацоутримувач зі сторони узголів’я.
Крок 8. Зав’яжіть петлю підйому каркасу зі сторони узніжжя.

Увага! При першому закриванні
каркасу газліфт треба зірвати! Для
чого рекомендуємо закривати каркас
помістивши на нього матрац, для
рівномірного розприділення
навнтажння.

