Návod na montáž postele Amanta

Vážení zákazníci,
obdrželi jste postel Amanta. Při montáži doporučujeme postupovat podle tohoto návodu a
přiložených fotografií. V případě, že nepůjdou dřevěné kolíky volně vsunout do otvorů, je
možno pomoci si lehkým poklepáním kladívkem. Pokud vám nepůjde volně nasunout
dřevěné díly na kolíky, je možno si pomoci poklepáním pěsti, případně s opatrností gumovou
palicí, nejlépe s bílou gumou nebo přes kartón. Závitové tyčky se vždy šroubují do závitové
matice kratším závitem a proti směru pohybu hodinových ručiček.
Množství obdržených balíků záleží na variantě jakou jste měli objednanou:
Samostatná postel – 4 ks, postel s nočními poličkami – 5 ks, samostatná postel s úložným
prostorem – 6 ks, postel s nočními poličkami a úložným prostorem – 7 ks
Pokud jste měli objednané naše rošty nebo polohování, tak to jsou další 2 ks dodávky
Kování na montáž postele je v krabičce a je přibaleno do kartonu s hlavovým čelem.
Obsahuje: dřevěné kolíky 10 x 50 – 26 ks
závitová tyčka s koncovkou – 12 ks
imbus č.5 – 1 ks
Kováni na montáž úložného prostoru (dále jen u.p.) je v krabičce, která je připevněna na
karton s boky úložného prostoru
Obsahuje: dřevěný hranolek – 4 ks (pod kloub úl. pr.)
kloub úložného prostoru – 2 páry
popruh – 2 ks (na otvírání úl. pr.)
kolík 8 x 40 – 16 ks (na spojení boku ú.p. s čelem a příčníkem nohy)
vrut 5 x 45 – 24 ks ( na připevnění kloubu a hranolku k čelům)
vrut 5 x 20 – 12 ks ( na připevnění kloubu k roštu)
1. Před samotnou montáží doporučujeme rozložit jednotlivé díly podle typu vaší
objednávky: samostatná postel (foto 1), postel s nočními poličkami (foto 2), postel
s úložným prostorem a nočními poličkami (foto3).
2. Pokud máte noční poličky (dále n.p.) vložte dřevěné kolíky do otvorů n.p. a
našroubujte závitové tyčky do závitových matic (foto 4).
3. N.p. spojte postupně s bočnicí (foto 5 - 8) a na závěr utáhněte imbusem koncovku
závit. tyčky (foto 9).
4. Vložte dřevěné kolíky do otvorů v hraně čela a našroubujte závit. tyčky do bočnice.
Poté spojte bočnici, případně bočnici s n.p. s hlavovým čelem. Na závěr utáhněte
koncovku závitové tyčky abusem. (foto 10,11)

5. Nasuňte kolíky do příčníku zadní nohy a našroubujte závit. tyčku do bočnice. Pokud
máte i úložný prostor, vsuňte kolíky 8 x 40 do otvorů na obou koncích boků úložného
prostoru (foto 12 - 15).
6. Pokud máte ú.p. nasuňte jednu stranu do otvorů v čele (foto 16).
7. Bočnici spojte s příčníkem zadní nohy a současně, pokud máte ú.p. nasuňte do
příčníku druhý konec boku ú.p. (foto 17) a opět nezapomeňte imbusem dotáhnout
koncovku závit. tyčky.
8. Stejným způsobem smontujte druhou stranu postele. (foto 18 a 19).
9. Pokud máte úložný prostor vložte do něho na zem sololakové dno. Středovou příčku
vsuňte do otvoru v hlavovém čele a položte do výřezu v příčníku zadní nohy.
Středovou nožku vytočte zlehka tak, aby se příčka při zatížení neprohýbala (foto 20 a
21).
10. Závitové tyčky našroubujte do závitových matic v nohovém čele. Toto nasuňte na
obou stranách postele na kolíky v bočnicích (foto 22 – 24). Opět dotáhněte koncovky
závitových tyček.
11. Pokud nemáte úložný prostor stačí vložit do postele rošty, případně matrace a máte
hotovo.
12. Pokud máte ú.p. musíte nejdříve připevnit hranolky pomocí vrutů na čela postele,
vždy přes dvojici zapuštěných otvorů (foto 25 - 28).
13. Kloub ú.p. přišroubujete na obě strany rámu roštu do předvrtaných otvorů a rošt
vložíte do postele (foto 29 -32)
14. Pokud je rošt polohovací, tak pohyblivou část stačí zvednout, jinak musíte
odšroubovat na každé straně jednu lištu roštu, aby jste mohli připevnit kloub přes
hranolek k čelům postele – otvory na kování pasují na předvrtané otvory na hranolku
(foto 33 – 34). Přišroubujte zpět lišty roštu.
15. Zvedněte rošt a došroubujte všechny vruty přes kování kloubu a hranolek do čel a na
všechny klouby postupně nasaďte písty a upevněte je pomocí matek (foto 35 - 36).
16. Povolte vruty na prostředních prkénkách roštu vždy na vnějším okraji postele a
přichyťte pod ně vruty popruh, který slouží na otvírání a zavírání ú.p. – prkénka tím
zpět upevníte (foto 37,38).
17. Můžete položit matrace a po náročném výkonu si odpočinout na nové, krásné posteli
(foto 39).
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