
7. Na  korpus úložného prostoru namontujeme kovové 
úhelníky U a výklopné kování F (levé a pravé), otvory 
pro vruty jsou pøedvrtány - obrázek 2, foto 3.

8. Na výklopná ramena kování F pøipevníme rošt 
(polohování), na který jsme pøipevnili vruty s 
podložkami textilní popruh P pro snadné vyklápìní. 
Otvory pro kování i popruh jsou opìt pøedvrtány. 
Namontujeme plastové ochranné kryty (levý, pravý).

9. Kompletní úložný prostor se shora vložíme do prostoru 
lùžka tak, že jej zavìsíme na kovové úhelníky výškovì 
nastavené do jedné roviny na boènicích, u dvoulùžka je 
z jedné strany úložný prostor zavìšen na støedové pøíèce 
- foto 1 a 2.

U dvoulùžek se pøi použití úložných prostorù neosazují 
plastové nožky u støedové pøíèky!

Postup pro osazení úložných prostorù do prostoru dvoulùžka Ráchel

- sestavíme pomocí kolíkù a spojovacího kování èela a boènice lùžka dle návodu - bez osazení støedové pøíèky, u lùžka 
     Ráchel rozlišujeme pravou a levou boènici!
- na sestavené úložné prostory pøipevníme kovové úhelníky pro zavìšení, ale pouze na stranì u støedové pøíèky 
- úložné prostory vložíme do prostoru dvoulùžka - seshora, pøípadnì podsunutím pod nohovým èelem - foto 1 a 2
- osadíme støedovou pøíèku 
- úložné prostory zavìsíme na støedovou pøíèku - foto 3
- namontujeme kovové úhelníky pro zavìšení i na druhé strany úložných prostorù (u boènic)
- úložné prostory zavìsíme na boènice tak, že úložný prostor nadzvedneme a pod kovové úhelníky na úložném prostoru
     osadíme kování na boènici - foto 4, 5 a 6. Na úhelníky pro zavìšení z horní strany nalepíme pls�
- na polohování èi rošt namontujeme výklopné kování bez plynových pružin, otvory jsou pøedznaceny - foto 7
- na polohování èi rošt pomocí vrutù s podložkami pøipevníme textilní popruh pro snadné zvedání tak, aby nedosedal
  na úhelník kování - foto 8
- polohování èi rošt položíme na úložný prostor a výklopné kování pøipevníme vruty, otvory jsou opìt pøedvrtány.
     U polohování, kde jsou nohové a hlavové èásti pohyblivé (napø. komplexní) tyto èásti napolohujeme tak, abychom 
     mohli pøipevnit výklopné kování k úložnému prostoru, u roštù je nutná pøítomnost nejlépe dvou dalších osob, 
     které "vyklopí" rošt do polohy, aby bylo možné rameno výklopu pøipevnit k úložnému prostoru - foto 9.
     Další možnou variantou u roštù je demontáž dvou krajních latí z každé strany a jejich následné osazení zpìt po 
     pøipevnìní ramena výklopného kování
- výklopné kování osadíme plynovými pružinami  - foto 10

U obrazové pøílohy je varianta s osazením jednoho úložného prostoru.

Vzhledem ke zvýšené nároènosti kompletace úložného prostoru doporuèujeme u tohoto výrobku montáž 
pracovníky firmy Jelínek.

NÁVOD NA MONTÁŽ ÚLOŽNÉHO PROSTORU
DALILA, RÁCHEL

Obsah balíku:  1. pøední a zadní díl A, 2 ks boèní díl B, dno C
2. balíèek s kováním: 24 ks døevený spojovací kolík K, 24 ks excentr M, 24 ks kovový kolík pro 
excentr H, 6 ks kovový úhelník U + vruty, souprava výklopného kování, 1 ks textilní popruh P, 
2 ks podložka a vrut pro popruh
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1. úložného

2. Do otvorù dílù A a B našroubujeme kovové kolíky H, 
díly osadíme døevìnými kolíky K.

3. Do otvorù boèních dílù B a dna C vložíme excentry M, 
pøípadnì lehce doklepneme.

4. Dno C nasuneme na bok B, kovové kolíky H musí 
"zapadnout" do drážek excentrù M. Pootoèením 
excentrù M pøitáhneme oba díly k sobì.

5. Obdobným zpùsobem postupujeme u druhého boku B, 
shodným postupem pøimontujeme pøední a zadní díl A.

6. Postupnì dotáhneme všechny spoje.

Pøed sestavením  prostoru rozložíme jednotlivé 
díly podle obrázku 1.

se pøi použití úložných prostorù neosazují plastové nožky u støedové pøíèky!
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