הוראות הרכבה ושימוש

מיטת מעבר ספיריט

יש לוודא כי באריזה נמצאים רכיבי
הפרזול והחלקים הבאים:

חשוב! שמור לשימוש עתידי .קרא בקפידה
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לקוחות נכבדים!
אנו שמחים להגיש לך הלקוח מיטת מעבר איכותית ואמינה .אנו עושים את
מירב המאמצים להביא מוצר זה בשלמותו ,באם הגיע משהו פגום ,אנא פנה
לחנות ממנה נרכשה המיטה על מנת שנוכל לטפל בבעיה זו.
אזהרות:
x xיש להיות מודע לסכנות שבאש גלויה או/וגם במקורות אחרים של חום
גבוה ,כגון תנורי חשמל ותנורי גז ,הנמצאים בסמוך למיטה.
x xאין להשתמש במיטה אם חלק כלשהו שלה שבור ,קרוע או חסר ,ויש
להשתמש אך ורק בחלקי החילוף שאושרו ע"י היצרן.
x xאין להשאיר שום דבר במיטה ואין למקם את המיטה קרוב למוצר אחר,
אשר יכול לשמש מדרך רגל ,או עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור
באוויר או עקב היכרכות סביב הצוואר ,כגון שרוכים וחבלים של וילון.
x xאין להשתמש ביותר ממזרן אחד במיטה.
הוראות שימוש:
x xגודל המזרן המומלץ למיטה זו הינו  130x70ס"מ.
x xעל כל אביזרי ההרכבה להיות מהודקים כיאות ועליהם להיבדק באופן
שוטף ,יש להדקם מחדש במידת הצורך.
x xמצורף תרשים הרכבה ,רשימה ותיאור של כל החלקים והכלים הדרושים
להרכבה ותרשים של הברגים ואביזרי ההידוק האחרים הדרושים.
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מומלץ להרכיב את המיטה
כאשר משטח רך פרוש
תחת החלקים

!

יש להקפיד ולהשתמש בבורג המסומן
בהוראות עבור כל שלב .שימוש בבורג לא נכון
עלול לפגום את דפנות המיטה.

יש להשתמש
במברג או מברגה
עם ראש צלב

 4יח׳
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הרכבת המגן

יש לחבר את חלקים  1ו 2-בעזרת ברגים  Fו G-כפי שמתואר באיור.
יש לחזק בעזרת חלק .D

C x4
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חיבור נושא המזרון

הרכב את חלקי  5בעזרת ברגי .E
לסיום יש לחבר את חלק  Cלרגלי המיטה.
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חיבור הדפנות ללוח הרגלים

יש לחבר את הדפנות ללוח הרגליים בעזרת בורג  Bוחלק  Aולהדק בעזרת חלק .D
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חיבור הדפנות ללוח הראש

יש לחזור על פעולה  2עם לוח הראש.
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המיטה מוכנה לשימוש

מתאימה למזרון במידה  70*130ס"מ .יש למקם את המגן על הדופן החיצונית של מיטת המעבר ,בקרבת הראש או במרכז המיטה
ולהזיז או להסיר בהתאם לצורך.

