
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ – ДЕТСКО ЛЕГЛО TIMON/DYZIO 

1. Ключ – 1 брой
2. Болт М80 – 4 броя
3. Болт М60 – 8 броя
4. Гайка – 12 броя
5. Винт – 4 броя
6. Гайка - ексцентрик - 4 броя
7. Фиксиращ болт за гайка - ексцентрик - 4 броя
8. Рафтоносач - 10 броя

Детското легло е предназначено за деца от 0+ месеца. Изработено е от от масивно 
дърво и има три нива на скарата. 

Важно! За правилната експлоатация и съхранение на Вашето легло внимателно 
прочетете настоящата инструкция и точно я спазвайте!

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖ



1. Сложете гайките (4) в отворите на двете страници А и В. Монтирайте към тях 
предните панели С и D с помощта на болтове М60 (3).

2. Най-напред изберете нивото за подматрачната рамка. Сложете останалите гайки (4) в 
отворите на скарата D и я фиксирайте с помощта на болтове М80 (2).

3. Сглобяване на чекмеджето - монтирайте късите страници на чекмеджето  G
 и H към задната страница I като използвате винтове (5). Поставете дъното J в 
каналите, които са
 направени в страниците G, H и заднaта страница I.
 Монтирайте преднaта част на черкмедцето F като поставите гайките-ексцентрик (6) в 
отворите на страниците G и H. След това с помощта на фиксиращите болтове (7) я 
монтирайте към страниците.

4. С помощта на рафтоносачите (8) монтирайте плоскостта, която служи за прикриване 
на съдържанието на чекмеджето. 



5. Поставете готовото чекмедже.

При една от страниците на леглото има 3 пръчки, които могат да се отстраняват. Всяка 
пръчка има пластмасова капачка от двете страни. Капачката, която има копче, трябва 
да се монтира в горната част на решетката. За да остраните пръчката я натиснете 
нагоре и извадете долния и край. За да я поставите отново следвайте стъпките за 
остраняване в обратен ред. 

КАКВО ДРУГО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Леглото е изработено от от масивно дърво. Дървото е естествен продукт и видимите 
различия в структурата или цвета са типични характеристики и не се считат за 
недостатък. В производството на нашите мебели, ние използваме само масла, лакове и 
гланцове, които не представляват опасност за здравето и са подходящи за детски 
мебели. В резултат на производствения процес, новите мебели понякога може  да имат 
характерна миризма. При такава ситуация препоръчваме да проветрявате периодично 
помещението.


