Montage-instructie
Clic-Clac slaapbank
130x190

Opbergbox
1x

Metalen frame paneel
2x

Clic-Clac mechanisme
2x

Dubbel matras
1x

Hoes
1x

Schroeven voor
bevestiging Clic-Clac
mechanisme aan
metalen frame
M6x40 mm
8x

Plastic Pootjes
4x

Decoratieve
kussens
2x

Schroeven en moeren
voor Clic-Clac
mechanisme
M6x20 mm
2x

gereedschap
2x

Metalen
frame

Achterkant
slaapbank

Open het pakket zonder een scherp voorwerp om
beschadiging te voorkomen. Bevestig de 4 plastic pootjes aan
de bodem van de opbergbox. Draai de opbergbox om.

Leg het metalen frame horizontaal, achterkant boven, in het
midden van de opbergbox, om het clic-clac mechanisme te
monteren.

Achterkant
slaapbank

Maak de 2 clic-clac mechanismen vast aan het metalen frame
met de 8 M6x40 mm schroeven en ringen – 2 aan elk van de
metalen frames. Duw de schroeven vanuit de opbergbox
omhoog in de voorgeboorde gaten van het frame en zet vast
met de moeren.

Draai het metalen frame in zijn geheel 180 graden, zodat het
clic-clac mechanisme in de opbergbox valt.

Achterkant
slaapbank

Maak elk clic-clac mechanisme vast in de voorgeboorde gaten
van de opbergbox, d.m.v. de M6x20 mm schroeven volgens
de foto hierboven. Houdt extra aandacht voor de correcte
positie van de mechanisme in relatie tot de achterkant van de
slaapbank.
(de verste hoek van de opbergbox behoord bij de achterkant)

Til het achterste gedeelte van het metalen frame omhoog.
Totdat je de karakteristieke “clic-clac” hoort. Zo wordt de
slaapbank in verticale positie B gezet.

Het “clic-clac”geluid betekend dat de slaapbank in de correctie
positie staat.

Leg de matrassen op de metalen frames, met de witte hoeken
op de bodem van het metalen frame. Trek de hoes over de
matrassen. Begin bij het bovenste gedeelte en zo naar
beneden.

Trek de hoes zacht over de zitting, door het matras een beetje
in te drukken op de hoeken. Trek de hoes in het midden glad
en druk deze in de naad van het matras.

Plaats als laatste de decoratieve kussens op de slaapbank.

Standen van de clic-clac slaapbank

