
Montážní postup postele DANA,BARI s úložným
prostorem

Soupis dílů k montáži:
a)  Čalouněné čelo - 1x
b)  Čalouněný korpus s úložným prostorem levý - 1x
     ( při pohledu stojící osoby před smontovanou postelí )
c)  Čalouněný korpus s úložným prostorem pravý - 1x
     ( při pohledu stojící osoby před smontovanou postelí )
d)  Balíček s kováním ( připevněn v pravém korpusu )
e)  Matrace - 2x

Soupis kování v balíčku:
a)  Spojovací šroub - 2 ks 
b)  Podložka plochá D = 8 mm - 4 ks
c)  Šroub s půlkulatou hlavou M6 x 55 mm křížový - 4 ks
d)  Podložka plochá D = 6 mm - 4 ks

Upozornění !!!!!
Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek značné hmotnosti, manipulujte s tímto až poté, 
kdy zabezpečíte v prostoru montáže tohoto výrobku takové podmínky, aby nedošlo k újmě 
na zdraví ani majetku osob a při vlastní montáži postupujte s co největší opatrností. 
Montáž musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k samovolnému uvolnění 
nebo pádu jednotlivých spojovaných dílů tzn., mimo jiné, že všechny spoje musí být pevně 
dotaženy a při užívání výrobku musí být pevnost těchto spojů pravidelně kontrolována,
včetně spojení jednotlivých pohyblivých prvků ( např výklopných matrací, roštů aj ). 
V případě vlastní montáže doporučujeme radu odborníka na tuto problematiku nebo dle Vašeho 
uvážení je i  možné objednat montáž u dodavatele. K montáži výrobku je nutná přítomnost 
alespoň dvou až tří osob s odpovídající fyzickou dispozicí. S výrobkem ve smontovaném stavu 
nikdy nemanipulujte, hrozí poškození jeho  konstrukce a případně předmětů v jeho blízkosti. 
Pro přemisťování výrobku jej znovu demontujte na jednotlivé díly. Do úložných prostorů 
ukládejte pouze lůžkoviny vždy do hmotnosti maximálě 5 - 7 kg a při jejich ukládání je pravidelně 
rozložte po celé ploše. Maximální výška ukládaných lůžkovin nesmí přesáhnout hloubku 
úložného prostoru. Na lůžkoviny při ukládání netlačte, hrozí poškození dna.
 

Vlastní postup montáže:

1.    Vybalte z  obalů všechny díly a uvolněte pohyblivé díly ze zajištění .
2.    Postavte čalouněné čelo na místo určení. 
3.    Korpusy pravý a levý spojte pomocí 2 ks spojovacích šroubů a 4 ks podložek D = 8 mm
       přes předvrtané otvory ve vnitřních dlouhých bocích ( 1x vpředu a 1x vzadu ) 
4.    Nyní spojte oba propojené korpusy s čelem pomocí 4 ks šroubů M6 x 55 mm a podložek
       D = 6 mm s čelem postele a to dvakrát vlevo a dvakrát vpravo. Šrouby nejdříve pouze 
       do všech otvorů předšroubujte, aby bylo možné s čalouněným čelem pohybovat pro snadnějši
       přichycení a až poté dotáhněte.
5.    Pokud jsou součástí postele matrace, vložte do každého korpusu po jednom kusu.

Tímto je montáž výrobku dokončena.



Montážny postup postele DANA, BARI s úložným
priestorom

Súpis dielov na montáž:
a)  Čalúnené čelo - 1x
b)  Čalúnený korpus s úložným priestorom ľavý - 1x
     ( pri pohľade stojacej osoby pred zmontovanou postelou)
c)  Čalúnený korpus s úložným priestorom pravý - 1x
     ( pri pohľade stojacej osoby pred zmontovanou postelou)
d)  Balíček kovania - 1x ( pripevnený v pravom korpuse )
e)  Matrac - 2x

Súpis kovania v balíčku:
a)  Spojovacia skrutka - 2 ks
b)  Podložka plochá D = 8 mm - 4ks
c)  Skrutka s pologuľatou hlavou M6 x 55 mm krížová - 4 ks
d)  Podložka plochá D = 6 mm - 4 ks

Upozornenie !!!!!
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výrobok značnej hmotnosti, manipulujte s týmto až potom, 
keď zabezpečíte v priestore montáže tohto výrobku také podmienky, aby nedošlo k ujme 
na zdraví ani majetku osôb a pri vlastnej montáži postupujte s čo nejvätšou opatrnosťou. 
Montáž musí byť vykonaná tak,  aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu 
alebo pádu jednotlivých spájaných dielov tzn., okrem iného, že všetky spoje musia byť pevne 
dotiahnuté a pri používaní výrobku musí byť pevnosť týchto spojov pravidelne kontrolovaná,
vrátane spojenia jednotlivých pohyblivých prvkov ( napr výklopných matracov, roštov ai ). 
V prípade vlastnej montáže odporúčame radu odborníka na túto problematiku alebo podľa Vášho 
uváženia je aj  možné objednať montáž u dodávateľa. K montáži výrobku je nutná pritomnosť 
aspoň dvoch až troch osôb so zodpovedajúcou fyzickou dispozíciou. S výrobkom v zmontovanom
stave nikdy nemanipulujte, hrozí poškodenie jeho  konstrukcie a prípadne predmetov v jeho 
blízkosti. Pre premisťovie výrobku ho znovu demontujte na jednotlivé diely. Do úložných 
priestorov ukladajte iba lôžkoviny vždy do hmotnosti maximále 5 - 7 kg a pri ich ukladaní
je pravidelne rozložte po celej ploche. Maximálna výška ukladaných lôžkovin nesmie
presiahnuť hľbku úložného priestoru. Na lôžkoviny pri ukladaní netlačte, hrozí poškodenie dna.
 

Vlastný postup montáže:

1.    Vybaľte z  obalov všetky diely a uvolnite pohyblivé diely zo zajistenia.
2.    Postavte čalúnené čelo na miesto určenia. 
3.    Korpusy pravý a ľavý spojte pomocou 2 ks spojovacích skrutiek a 4 ks podložek D = 8 mm
       cez predvrtané otvory vo vnútorných dlhých bokoch ( 1x vpredu a 1x vzadu ) 
4.    Teraz spojte oba prepojené korpusy s čelom pomocou 4 ks skrutiek M6 x 55 mm a podložiek
       D = 6 mm s čelom postele a to 2x vľavo a 2x vpravo. Skrutky najskôr iba do všetkých otvorov
       preskrutkujte, aby bolo možné s čalúneným čelom pohybovať pre jednoduchšie prichytenie 
       až potom dotiahnite.
5.    Ak sú súčasťou postele matrace, vložte do každého po 1 kuse.

Týmto je montáž výrobku dokončená.
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