
roBi HinTaágy öSSzESzErELéSi úTMuTaTó

1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6×40-es kapupánt
csavarral.

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 M 8×80-as
csavar, 4 db alátét, 4 db anya)  ügyeljünk arra, hogy az a két láb amin alul található két furat hátra és
egymással szembe kerüljön, mert ide fogjuk a hátsó összekötőt felszerelni.

4. a hintatartóra szereljük fel a tetőpozícionálót a rajzon látható módon.
5. az ülőfelület összeszerelése: a szövet ülőfelületen kiképzett alagúton bújtassuk át az ülőkét majd a másik

alagúton a háttámlát. az ülőke és a háttámla két végét kössük össze az ülőke tartóval úgy hogy egymásba
toljuk őket. az ülőkét és az ülőke tartót csavarozzuk össze a 2db. M6x 40es kapupánt csavarral. 
a hosszabbik lánc első szemén dugjuk át a 6x45 csavart majd az ülőke első furatán keresztül dugva az
anyával rögzítsük a láncot az ülőke első furatába. ugyan így járjunk el a rövidebb lánccal is és csavarozzuk
a háttámla furatába. ugyan így járjunk el a túl oldalon is. a láncok másik végébe akasszuk be a függesztő
rugókat, majd akasszuk fel a hintatartóra. a lánc dőlésszögét a rugó másik láncszemébe akasztásával
állíthatjuk.

6. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük
a tetőtartók végeit a tető pozícionáló csövébe.  az ily módon kifeszülő
ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.

7. a hátsó összekötőt csavarozzuk össze és szereljük be a hátsó lábak
közé.

A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA
a szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.
a fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.
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Gyártó: Szervál Duó Kft.
1211 Budapest, Központi út 31.
Tel./fax: 061 425 3333
E-mail: szerval@t-online.hu
Magyar TErMéK

Sió hintaágy
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TARTOZÉKOK:

M8X50 kapupánt csavar 4db
M8X80 kapupánt csavar 6db
M 8 anya 10 db
8 alátét 10 db
Függesztő rugó 2 db
Pozicionáló tárcsa 2 db

M 6X45 kapupánt csavar 4db
M6X40 Kapupánt csavar 4db
M 6 anya 8db
6 alátét 8db
30 műanyag cső dugó 4db
Műanyag talp 4 db
115cm lánc 2db
96cm lánc 2db
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