Инверсна лежанка

Инструкции за сглобяване
Спецификацията на този продукт може да се различава от показания образец на
фигурите, тъй като производителят запазва право на промяна без предупреждение.

Списък на частите
Преди да започнете сглобяването, разстелете всички части, за да може лесно да ги намерите
(като на долната фигура). Определете достатъчно място на пода за сглобяването на лежанката,
която се обръща.

Инструкции за сглобяване.
Стъпка 1: Отворете опорната рамка (С) като разделите долните страни на U образните рамки
до упор. След това, натиснете надолу в средната част двете сгъваеми рамене, докато те се
заключат. (Виж долната фигура).

Стъпка 2:
Нахлупете по един предпазен капак (D) на всяка страна на основата, както е показано по-горе и
ги натиснете докато те напълно покрият законтрящите елементи на двете рамки. Използвайте
велкрото от долната част на капаците, за да ги закрепите към сгъваемите рамки. Когато
капаците са сглобени правилно, шарнирните съединения между рамките трябва напълно да са
покрити от предпазните капаци, като логото е отстрани.

Стъпка 3:
Плъзнете долната част на шарнирните рамене (Е) в скобите, които се намират от двете страни
на рамката на лежанката, изравнете до желания отвор на рамото с щифта на скобата. Пъхнете
щифта в отвора, за да законтрите шарнирното рамо на определеното място. Препоръчва се да
използвате най-долния отвор на шарнирното рамо, докато по-добре овладеете уреда.

Стъпка 4:
Монтирайте рамката на лежанката към задната U-образна рамка чрез вмъкване на краищата на
шарнирните рамене (Е) в каналите на пластините. Перфорираната част на ролките, в края на
шарнирните рамене, трябва да се вмъкне в каналите на пластините.

Стъпка 5:
Монтирайте носача (А) към държача на петата (H&F), както е показано на следната фигура:

Стъпка 6:
Издърпайте голямото копче с пружина (l) и плъзнете регулируемата стрела (А) в квадратния
водач от задната страна на облегалката (В), както е показано на фигурата. Плъзнете стрелата
нагоре, до достигане на желаната височина по скалата за височина, която трябва да бъде под
скобата на рамката на лежанката. Законтрянето на облегалката към носача става с
освобождаване на копчето с пружината и плъзгане на стрелата леко нагоре или надолу, докато
щифта „щракне“ в заключено положение. За допълнително осигуряване, поставете копчето (I) в
задната част на водача на рамките на лежанката, както е показано на фигурата.

Стъпка 7:
Поставете ръкохватките (К) от задната страна на U-образна рамка, както е показано по-долу.

Стъпка 8:
Поставете найлоновия ремък (G) за лежанката, като закачите края на ремъка (G) към
предварително монтираната примка на гърба на лежанката. После закачете другия край на
ремъка към другата предварително монтирана примка на предната U-образна рамка, както е
показано на фигурата по-долу.

Сега вече сглобяването на лежанката е завършено.
Списък на частите за сглобяване
№
Описание
на
част
11
Болт с глава шестостен М6*40

1

12

Болт с глава шестостен М6*45

1

13

Подложна шайба М8

12

14

Законтряща гайка с резба М8

6

15

Законтряща гайка с резба М6

2

16

Болт със шестостен М8*20

2

17

Болт със шестостен М8*45

2

18

Болт със шестостен М8*55

2

Количество

Кука за стъпка 6
Гаечен ключ и ключ звезда
М12*14 (2 броя)
Сменяема отвертка (1 брой)
Забележка:
- По-горе описаните части са всички, достатъчни за сглобяването на този уред. Преди
започване на сглобяването, проверете дали опаковката не е разкъсана и дали няма липси.
- Всички части, описани на страница 3, са предварително и фабрично сглобени.

