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SCHEMAT MONTAŻU ŁÓŻKA OTWARTEGO / SOFY W KAŻDYM WZORZE I ROZMIARZE

zacznij od zamontowania wspornika 

(tylko w łóżkach     o szer. od 120 cm)
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WAŻNE
Przed skręceniem śrubami:

pokazane w kolorze czerwonym płaskowniki 
przynóża i wezgłowia muszą znajdować się na zewnątrz konstrukcji.
Płaskowniki kątowników (w kolorze niebieskim) - wewnątrz konstrukcji.

Pokazuje to poniższy schemat
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Przeznaczenie: dla użytkowników od lat 7

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup łóżka metalowego. Jego montaż jest bardzo prosty, trwa kilka minut, prosimy jednak o zachowanie ostrożności w czasie montażu. Ze względu na gabaryty oraz 
ciężar poszczególnych elementów łóżka, prosimy nie opierać o ścianę przeznaczonych do montażu elementów w pozycji pionowej. Montażem łóżka powinny zajmować się wyłącznie osoby dorosłe, 
których stan zdrowia pozwala na podnoszenie i przenoszeniu ciężkich elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci obecne podczas montażu. Życzymy radości z użytkowania. 

Krok po kroku:

1. Otwórz ostrożnie wszystkie paczki, wyjmij wszystkie elementy łóżka, zdejmij folie ochronne.
2. Znajdź niewielkie kartonowe pudełko. Zawiera ono dokumentację oraz elementy do montażu - otwórz pudełko i wyjmij zawartość.
2. Zabezpiecz otwory nóg łóżka (instrukcja na odwrocie).
3. Skręć łóżko według poniższego schematu.
4. Zainstaluj drewniany stelaż (instrukcja na odwrocie).

PROSIMY, NIE USUWAJ ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ DO CZASU WYKLUCZENIA PODSTAW DO ZWROTU ALBO REKLAMACJI



1. Rozłóż listwy według poniższego schematu (taśmy spinające powinny znajdować się pod listwami),
2. przyklej dołączone dwustronne taśmy montażowe na spód Taśmy mogą mieć inny kolor i kształt niż w schemacie),co trzeciej listwy. 
3. każdorazowo, po przyklejeniu taśm montażowych do listwy, oderwij folię zabezpieczającą i przymocuj listwę do metalowej ramy
4. taśma spinająca listwy powinna być delikatnie napięta. Dzięki temu listwy wewnątrz stelaża nie będą przesuwały się,
5. w razie zakupienia łóżka w rozmiarze nietypowym, na długość 180 lub 190 cm dodajemy stelaż na długość 200 cm,
    celem dopasowania do ramy we własnym zakresie (należy odciąć taśmę z nadmiarem listew).

SCHEMAT MONTAŻU STELAŻA STANDARD (opcjonalnie, jeśli zamówiono) 

taśma spinająca listwy

taśma montażowa

kątownik 

(podłużna rama)

Czynność wykonaj przed skręceniem elementów łóżka.
2. Wyjmij z małego kartonu zaślepki z tworzywa sztucznego dostosowane do profilu nóg łóżka oraz podkładki filcowe.
3. Naklej podkładki filcowe na powierzchnię zaślepek.
4. Włóż zaślepki w dolne otwory nóg łóżka.  
W niektórych modelach łóżek zaślepek nie stosuje się - wówczas naklej filcowe podkładki bezpośrednio pod spód metalowej ramy 
wezgłowia i przynóża. Jeśli łóżko wymaga zabezpieczenia górnych otworów nóg - zastosuj tam tylko zaślepki (bez filcowych podkładek)

ZABEZPIECZENIE NÓG / SPODU ŁÓŻKA

noga metalowej konstrukcji łóżka
- teraz możesz skręcić przygotowane elementy

zaślepka - 
- włóż w otwór nogi łóżka

podkładka filcowa 
- naklej na powierzchnię zaślepki 1
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noga stolika

plastikowa zaślepka
(opcjonalnie)

silikonowa soczewka

szyba

Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór naszego produktu – stolika nocnego ze szklaną półką. 
Prosimy zapoznać się z krótką instrukcją montażu. Opakowanie zawiera:

 s Stolik zgodnie z zamówionym wzorem
 s  Plastikowe zaślepki (opcjonalnie, zależnie od modelu stolika)
 s  Silikonowe soczewki – 4 szt. oraz sztuki zapasowe (nieobligatoryjnie)
 s  Szklana półka (opcjonalnie)

Montaż stolika polega na włożeniu w otwory nóg plastikowych zaślepek (o ile wybrany model
takich wymaga).
Następnie należy zainstalować szklaną półkę postępując zgodnie z poniższym schematem. 

Montaż półki w trzech krokach:

1. Po włożeniu wszystkich zaślepek stolik należy ustawić w pozycji pionowej na stabilnej 
powierzchni.

2. Na każdą znajdującą się w górnej części stolika zaślepkę należy położyć silikonową soczewkę 
(na środku powierzchni zaślepki). W modelach, które nie posiadają zaślepek, 
silikonową soczewkę wystarczy umieścić bezpośrednio na metalowej ramie.

3. Gdy soczewki znajdą się we wszystkich czterech miejscach, można położyć na nich półkę 
oraz docisnąć ją.

Ważne! 
Silikonowe soczewki o antypoślizgowych właściwościach zabezpieczają półkę 
przed przypadkowym zsunięciem się, przy czym z konstrukcją stolika. nie mocują jej na stałe 
Podczas prawidłowego użytkowania półka NIE przemieszcza się. 
Atutem tego rozwiązania jest możliwość łatwego demontażu półki w celu 
czyszczenia lub transportu. 
Półkę można zdejmować i nakładać wielokrotnie. 

Ze względów bezpieczeństwa stolik nie jest przeznaczony do pomieszczeń, 
w których bawią się  małe dzieci bez bezpośredniego nadzoru (np. w pokoju dziecięcym).

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 730 777 416
Życzymy radości  z użytkowania. Lak System.
www.laksystem.pl

LAK SYSTEM ŁÓŻKA METALOWE
SCHEMAT MONTAŻU STOLIKA (wersja 6)
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