BAUHAUS HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6×50-es kapupántcsavarral.
2. Az átmérő 6 mm-es láb összekötőt helyezzük be a láb közepén lévő furatba úgy, hogy a hajlítás
lefelé nézzen, majd a másik lábat fordítsuk el 90 fokkal, és helyezzük be a közepén található furatba az összekötő másik, végét majd állítsuk függőlegesre a másik lábbal megegyezően.
3. Állítsuk a hintaágy lábait egymással szembe, és csavarozzuk össze a hintatartóval.
(4 db M8×80-as csavar, 4 db alátét, 4 db anya)
4. A hintatartóra szereljük fel a tetőpozícionálót az A. jelű rajzon látható módon.
5. A két ülőketartó közé szereljük be az ülőkét, de ne húzzuk meg az anyákat. A háttámlát tegyük az
ülőke mögé, és a csapot toljuk be az ülőketartó furatába. Addig kell áttolni a csapot, míg a másik
csap is belemegy a másik ülőketartó furatába. Húzzuk középre a háttámlát úgy, hogy a csapok egyformán álljanak az ülőketartó furataiban.
6. A ülőketartó ollóiba bújtassuk be a háttámlára hegesztett rögzítőcsavarokat, majd a nagy alátét után
tekerjük rá a két marokanyát. A két marokanya egyidejű oldásával állíthatjuk a támla dőlésszögét.
7. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük a tetőtartók végeit a tetőpozícionáló csövébe. Az ily módon kifeszülő ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.
TARTOZÉKOK:
10 db M 8×80-es kapupánt csavar
10 db M 8-as anya
10 db 8-as alátét
2 db 8-as fakötésű alátét
2 db függesztő rugó
2 db műanyag pozícionáló tárcsa
2 db M 8-as marokcsavar
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10 db 13-as anyatakaró
1 db 6×50-es kapupántcsavar
1 db M 6-os anya
1 db 6-os laposalátét
1 db 6-os anyatakaró
2 db műanyag csődugó
1 db lábösszekötő
4 db műanyag talp

TISZTÍTÁSA

A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.
A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.
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PARTY HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6×50-es kapupántcsavarral.
2. Az átmérő 6 mm-es láb összekötőt helyezzük be a láb közepén lévő furatba úgy, hogy a hajlítás
lefelé nézzen, majd a másik lábat fordítsuk el 90 fokkal, és helyezzük be a közepén található furatba az összekötő másik, végét majd állítsuk függőlegesre a másik lábbal megegyezően.
3. Állítsuk a hintaágy oldalait egymással szembe, és csavarozzuk össze a hintatartóval.
(4 db M8×80-as csavar, 4 db alátét, 4 db anya)
4. A hintatartóra szereljük fel a tetőpozícionálót a rajzon látható módon.
5. A két ülőketartót szereljük össze az ülőkével és a háttámlával.
(8db M8×70-es csavar, 8 db alátét, 8 db anya)
6. A ülőketartó felső furatába helyezzük be a függesztőrugókat, majd akasszuk be a főtartó furataiba
mindkét oldalon.
7. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük a tetőtartók végeit a tetőpozícionáló csövébe. Az ily módon kifeszülő ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.
TARTOZÉKOK:

2 db műanyag csődugó
4 db műanyag talp
6 db M 8×80-es kapupántcsavar 14 db M 8-as anya
8 db M 8×70-es kapupántcsavar 14 db 8-as alátét
1 db M 6×50-es kapupántcsavar 1 db M 6-os anya
2 db pozícionálótárcsa
1 db 6-os alátét
1 db lábösszekötő
2 db függesztőrugó

A HINTAÁGY

TISZTÍTÁSA

A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.
A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.
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