
Deluxe ovális kiságy
összeszerelési útmutató

Figyelem!
● Javasoljuk, hogy ne dobja ki a csomagolást, amíg

összeszereli a terméket.
● Az összeszerelést leginkább puha és tiszta

felületen, például kartonon, pléden, törölközőn
javasoljuk. Ez megvédi a bútor széleit a
sérülésektől

● Minden csatlakozást megfelelően meg kell

húzni.
● A kiságy összeszereléséhez 2 ember szükséges.
● A kiságy csavarjait párhavonta ellenőrizzük.

1. Lépés
● A két-két hajlított részt csavarozzuk össze

50mm-es csavarokkal és a készletben található
anyacsavarokkal.

● Az összeszerelt félkör alakú részeket 50mm-es
csavarokkal és az anyacsavarokkal rögzítsük
egymáshoz, aztán rögzítsük az ágy keretéhez a
fekvőfelület tartóit.

● Ha szeretnénk polcot készíteni, rögzítsük a fa
felület tartókat a két egyenes rácshoz 50mm-es
csavarokkal. Figyeljünk a rácsok helyzetére!

2. Lépés
● Ha talpat szeretnénk elhelyezni a kiságyon,

fordítsuk meg. Ügyeljünk, hogy ne sérüljön meg
a bútor széle!

● Kerekek felhelyezése esetén egyenként
csavarozzuk azokat az ágykeret aljához.

● Talpak esetén 40 mm-es csavarokkal rögzítsük a
talpakat az ágykeret aljához.

● Inga ringató esetén az összeszerelt ringatót 40
mm-es csavarokkal rögzítsük az ágykeret aljához.



3. Lépés
● Helyezzük be a két félkör alakú fekvőfelületet és

rögzítsük a 20 mm-es csavarokkal.
● Igény szerint a baldachin tartót rögzíthetjük az

ágykeret külső oldalán előkészített furatokba 20
mm-es csavarokkal.

● Igény szerint a polcokat a 20mm-es csavarokkal
rögzítsük az egyenes rács elemekre szerelt fa
tartókhoz.

4. Lépés
● A 120 cm-es fekvőfelület kialakításához a képen

látható módon az 50 mm-es csavarokkal és
anyacsavarokkal rögzítsük egymáshoz az
ágykeret elemeit.

● Minden illesztésnél a kívánt magasságba
rögzítsük az 50 mm-es csavarokkal a fekvő
felület tartóit.

● Inga ringató esetén cseréljük nagyobbra a
távtartót.

5. Lépés
● Rögzítsük a fekvőfelületet a 20 mm-es

csavarokkal a tartókhoz.
● Ha nyitottan szeretné használni az ágyat, akkor

az egyik oldalt  vegye le a rácsot.

● FIGYELEM! Az ingaringató, a talpak és a
kerekek kizárólag az ágy teljesen zárt
állapotában használhatóak!

6. Lépés
● A 170 cm-es fekvőfelület kialakításához a képen

látható módon az 50 mm-es csavarokkal és
anyacsavarokkal rögzítsük egymáshoz az
ágykeret elemeit.

● Minden illesztésnél a legalsó pozícióban
rögzítsük az 50 mm-es csavarokkal a fekvőfelület
tartóit.

● A két áthidaló elemet és a támasztó elemet
50mm-es csavarokkal rögzítsük a nyitott oldal
legalsó pozíciójában.



7. Lépés
● A fekvőfelületet a két áthidaló elemet és a

támasztó elemet 60mm-es csavarokkal rögzítsük
egymáshoz.

● A többi helyen rögzítsük a fekvőfelületet a 20
mm-es csavarokkal a tartókhoz.

● FIGEYELEM! Az ingaringató, a talpak és a
kerekek nem használhatóak!


