ZEUSZ 170-ES HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
1. Első lépésként a főtartó egyik végébe toljuk bele az összekötő csövet, majd felülről helyezzük rá az összekötő lemezt. Toljuk
át rajta a M8x50-es kapupánt csavart, helyezzük fel az alátétet, az anyát és húzzuk meg. Toljuk fel a főtartó másik felét az
összekötő cső szabad felére, majd itt is rögzítsük a kapupánt csavarral ezt a felét is. (Az összerakás kicsit nagyobb erőt
igényel.) A későbbi szereléseknél is, az anya alá mindig helyezzük fel a méretnek megfelelő alátétet!
2. A lábak közé szereljük be a láb összekötőket a 4-4 db M 8×80-as kapupánt csavarok segítségével.
3. Az összeszerelt főtartó két végére szereljük fel a 2-2 lábat a 4 db. M8×120-as kapupánt csavarok segítségével. A két láb, amin
a merevítő rúd felszerelésére szolgáló plusz 2-2 furat van, egymással, szemben legyen! Az anyákat egyik szerelési fázisnál se
húzzuk meg erősen, ezt a művelet a hintaágy teljes összeszerelése után fogjuk elvégezni.
4. Szereljük össze a 20×20-as merevítő rudat, az M6×35-ös kapupánt csavar segítségével úgy, hogy a felheggesztett két tolózár
egy irányban nézzen!
5. Az összeszerelt merevítő rudat csavarozzuk össze a két hátsó lábbal.
6. A háttámlára szereljük fel a fejtámlát 2db. M8×50 kapupánt csavar segítségével.
7. Egy vízszintes helyre fektessük le a háttámlát és az ülőkét úgy, hogy a háló felfele legyen és a felhegesztett kis csövek
(zsanérok) egymás mellé kerüljenek majd csavarozzuk össze a 2db. M8×45-ös D fejű csavarok segítségével. A 2 db M 8-as
önzáró anyát, csak annyira húzzuk meg, hogy a háttámla könnyedén mozogjon, le fel a vízszintes és függőleges
tartományban. Mindkét ülőke tartóra szereljük fel a támla dőlésbiztosító csapot, a C jelű rajzon látható módon.
8. Az összeszerelt ülőke és háttámla két szélhez illesszük oda a 2 db ülőke tartót, úgy, hogy az ülőke tartóra szerelt
dőlésbiztosító csapok egymás felé nézzenek! A háttámlán hátul lévő 2 furatba csavarozzuk be a háttámlaát az összekötőhöz rögzítő B jelű műanyagot. Csavarozzuk össze az ülőkét és az ülőke tartót a 4 db. M8×80 kapupánt csavar segítségével.
9. Az ülőke tartók felső furatába akasszuk be a két függesztő rugót, majd az egész hintaágy belsőt akasszuk fel a főtartó rugó
tartójába! Az összes anyát húzzuk meg erősen, és helyezzük az anyákra az anyatakarókat! A négy láb aljába helyezzük be
a műanyag talpakat! A zártszelvény dugókkal zárjuk le az összes elemet!
10. A háttámla döntéséhez, az ülőke tartón lévő két rögzítő csapot egyszerre kifelé kell húzni
és a háttámlát, le lehet fektetni a merevítő rúdra. Esetleg a dőlésbiztosító csap 2 gyűrűjét össze
lehet kötni egy zsinórral, és akkor a zsinór meghúzása után a 2 dőlésbiztosító csap egyszerre old ki. Tilos a fejtámla felöli oldalra ülni vagy feküdni, mert a rugók kiakadhatnak!
11. A tető felszereléséhez dugjuk át a pozicionáló cső furatán az M8×80-as kapupánt csavart majd a
pozicionáló műanyag tárcsát és dugjuk át a csavart a főtartó furatán. A főtartó belső oldalán
kilógó csavarra tegyünk egy alátétet majd a pozicionáló rugót és megint egy alátétet,és az anyát.
Az anyát csak annyira húzzuk meg, hogy a tetőpozicionáló át tudjon ugrani a tárcsa másik
pozíciójába!
12. A tető szövet alagútján toljuk át a tetőtartó csövet és a cső végét, dugjuk be a pozícionáló
csőbe majd visszahúzva a másikba. A tető másik alagútjánál is járjunk el hasonló képen.
A tetőszövet négy sarkában található tépőzárat rögzítsük a sarkokon. A szivacs párnát tegyük
fel a hintaágyra.
A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA: A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.
A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.
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8×120 kapupánt csavar 4 db
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