ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ
Βήμα 1: Βγάηουμε όλα τα εξαρτιματα από το κιβϊτιο, κακϊσ και τα ςακουλάκια με τισ
βίδεσ. Οριςμζνα από τα εξαρτιματα και οι βίδεσ βρίςκονται μζςα ςτα ςυρτάρια τθσ
αλλαξιζρασ.
Βήμα 2: Ξαπλϊνουμε τθν αλλαξιζρα με το πίςω μζροσ (πλάτθ) ςτο πάτωμα. Βγάηουμε τα
δφο κάτω ςυρτάρια. Τοποκετοφμε τα πόδια (εξαρτήματα 8,9,10,11) ςτισ κατάλλθλεσ
υποδοχζσ ςτο κάτω μζροσ τθσ αλλαξιζρασ. Βιδϊνουμε τα πόδια από το εςωτερικό τθσ
αλλαξιζρασ χρθςιμοποιϊντασ τισ βίδεσ A. Τοποκετοφμε τα ςυρτάρια ξανά ςτθ κζςθ τουσ
και γυρίηουμε τθν αλλαξιζρα ςε όρκια κζςθ.
Βήμα 3: Βιδϊνουμε τα χεροφλια ςτα ςυρτάρια τθσ αλλαξιζρασ με τισ βίδεσ B.
Βήμα 4: Βιδϊνουμε τισ βίδεσ C , ςτθν μεςαία τρφπα ςτα εξαρτημάτα 3 & 4. Μοντάρουμε
το εξαρτήμα 2, εξάρτημα 3 και το εξάρτημα 4 μεταξφ τουσ. Aςφαλίηουμε τα φυράμια ςτο
πίςω μζροσ του εξαρτήματοσ 2, γυρίηοντασ τα με ζνα κατςαβίδι προσ τθν φορά των
δεικτϊν του ρολογιοφ. Τοποκετοφμε το μονταριςμζνο εξάρτημα 2-3-4 ςτο καπάκι τθσ
αλλαξιζρασ.
Βήμα 5: Τοποκετοφμε τθν ξφλινθ κουπαςτι ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχζσ, πάνω ςτο
εξάρτημα 2.
Βήμα 6*: Βιδϊνουμε τα λαμάκια G ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχζσ ςτο πίςω μζροσ τθσ
αλλαξιζρασ, χρθςιμοποιϊντασ τισ βίδεσ D. Αφοφ τοποκετιςουμε τθν αλλαξιζρα ςτθ κζςθ
τθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα λαμάκια G ςαν οδθγό, κάνουμε τρφπα ςτον τοίχο με τρυπάνι
8mm και ειςάγουμε τα οφπατ F ςτθν τρφπα. Στερεϊνουμε τθν αλλαξιζρα ςτον τοίχο
βιδϊνοντασ τα λαμάκια G με τισ βίδεσ E.

Βίδεσ

Παρατηρήςεισ:
*:Η ςτερζωςη τησ αλλαξιζρασ ςτον τοίχο είναι υποχρεωτική για να ιςχφουν οι προδιαγραφζσ αςφαλείασ!

•Μθν αφινετε το μωρό πάνω ςτθν αλλαξιζρα χωρίσ επίβλεψθ.
•Μζγιςτό βάροσ ςτθν επιφάνεια αλλαγισ 15klg.
•Μζγιςτο βάροσ φόρτωςθσ για κάκε ςυρτάρι 5klg.
•Μθν αφινετε το ςυρτάρι ανοιχτό μετά τθν χριςθ.
•Μθν τοποκετείτε τθν αλλαξιζρα κοντά ςε εςτίεσ κερμότθτασ ι φλόγα.
•Οι βίδεσ να είναι καλά ςφιγμζνεσ.
Υλικά Καταςκευήσ:
•Ξφλο Οξιάσ
•MDF (Γιαςενίτ) •Καπλαμάσ ξφλου Οξιάσ
•Πλαςτικι Επζνδυςθ(Συρτάρι)
•Διάφορα Σιδερικά &Πλαςτικά Εξαρτιματα
•Βερνίκια Πολυουρεκάνθσ (Τελείωσ Ακίνδυνα για τον άνκρωπο)

Βίδεσ

