
                                                                                                                     

 

 

  

Комбинирано детско легло ТРУФИ с 
шест чекмеджета 

Схема за монтаж 
и инструкция за експлоатация 



ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО‐НАТАТЪШНИ СПРАВКИ!      ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Всички монтажни елементи трябва внимателно да се затегнат до необходимото ниво. Да се извършва проверка за 
разхлабени винтове, тъй като детето може да си заклещи части от тялото или дрехите (шнурове, огърлици, панделки, 

залъгалки и др.), което може да създаде риск от задушаване. 

Леглото да не се поставя в близост до открит огън или други силни източници на топлина като отоплителни 
електроуреди, газови печки и др. 

Детското легло - люлка трябва да се постави върху хоризонтален под. 

Малки деца не трябва да бъдат оставени да играят без надзор в непосредствена близост до детското легло - люлка. 

Детското легло - люлка трябва да бъде в заключено (застопорено) положение, когато в него бъде оставено дете без 
надзор. 

Детското легло - люлка да не се използва в случаите, когато някоя негова част е счупена, износена или липсва. 

Не оставяйте в коша предмети, които могат да се използват за катерене, биха наранили или задушили вашето дете. 
Своевременно местете дъното на коша на безопасно ниво, спазвайки обозначенията за височина на матрака. 

Да не се използва корпуса на люлката без рамката ѝ. 

Подходящ матрак за леглата „Jimmylee” е с дебелина не повече от 10см. Разстоянието от матрака до горния край на 
решетката на коша в най-ниско положение да не е по-малко от 50см, а в най-високо – 20см . 

Минимален размер на матрака – 120х60х5см. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
1. Да се използват антистатични почистващи препарати; 

2. Да не се използват абразивни препарати; 
3. Поддържайте повърхностите сухи. 

  



Съдържание на опаковката 
Комбинираното детско легло ТРУФИ съдържа три модула: 

1. Юношеско легло с чекмеджета – стъпка 1 – 10. 
2. Скрин с чекмеджета, шкаф с врата и ракла – стъпка 11 - 22. 
3. Бебешка кошара - люлка, трансформируема в ученическо бюро. Кошарата се предлага с механизъм за понижаване 

нивото на предната решетка – стъпка 23 - 44. 
 

 

Юношеско легло 

Скрин 

Бебешка кошара Ученическо бюро 



Съдържание на опаковката 
1. Елементи на леглото 

             

                  Табла                          Царга предна                           Царга задна                                Средна страница     
              лява и дясна                         1 брой                                      1 брой                                              2 броя 

       
                                                                                      

         Подпори за матрак            Долна предна                                 Подматрачна основа  
                                                            царга                           
                8 броя                                1 брой                                                     1 брой 
  

1 2 4 3 

5 6 7 



 

2. Елементи на скрина 

                                         

         Страница скрин          Страница скрин            Гръб скрин                       Таван скрин                          Средна  
               Дясна                             лява                                                                                                               страница надлъжна 
            1 брой                             1 брой                            1 брой                                 1 брой                                    1 брой  

                                           

        Дъно скрин                   Средна страница              Врата скрин                Капак ракла                                  Полица 
                                                          напречна 
            1 брой                                  1 брой                            1 брой                                                                                1 брой 

11 8 9 12 10 

13 14 15 16 17 



 21  18 19 20 

22 23 24 

3. Елементи на кошарата 

                      
 
                Гръб                                               Табли                 Хоризонтални профили решетка              Верт. профил решетка 
            1 брой                                          Лява и дясна                 1 комплект горен и долен                             12 броя 

                       
 

           Подпорни летви                                             Дъно кошара                                                Долна царга                                
на дъното на кошарата                                                                                                                    на кошарата 
                 4 броя                                                               1 брой                                                             1 брой                   



25-1 26-1 27-1 28-1 

25-2 27-2 28-2 26-2 

4. Елементи на чекмеджетата 

    
 
Страници чекмедже скрин         Гръб чекмедже скрин              Дъно чекмедже скрин           Чело чекмедже скрин 
            лява и дясна 
             3 комплекта                                        3 броя                                       3 броя                                            3 броя 

        
 

Страници чекмедже легло           Гръб чекмедже легло                   Дъно чекмедже легло          Чело чекмедже легло 
            лява и дясна                                                                                                                                                  ляво и дясно 
           3 комплекта                                        3 броя                                                3 броя                                          3 броя 



5. Обков 

            

  Дибла         Евровинт    Болт за шведска  Глава за шведска          Люлеещ              Гайка     Болт M8х45    Винт М4х23      Винт за               Винт за   
  8х35 мм                                  разглобка           разглобка                 механизъм            M8                                 за дръжки           дърво 3,5см         дърво 1,6см 
 106 броя       34 броя               18 броя               18 броя                       4 броя               16 броя       8 броя             7 броя           34 броя                  72 броя 

                      
 
 
     Болт против           Минификс           Минификс            Водач 50см страница                                             Водач 50см кутия 
люлеене М6х70             тяло                   ексцентрик                  ляв и десен                                                            ляв и десен                        
         2 броя                   18 броя                   18 броя                    3 комплекта                                                                3 комплекта 

  

А B C D E J F G 

K L 

H 

O1 N1 M 

I 



S V  Т U  

                  
 
 
     Водач 35см страница                                       Водач 35см кутия                     Панта високо рамо                    Свързваща              Свързваща  
        ляв и десен                                                             ляв и десен                                                                              сглобка болт         сглобка втулка 
         3 комплекта                                                          3 комплекта                                   4 броя                                    2 броя                      2 броя 
 
                                                                                                                              
          
 
        
 
 
        
 
 
                 Дръжка                      Рафтоносач                Механизъм за понижаване                            Газов амортисьор 
                                                                                               на нивото на решетката 
                  7 броя                             4 броя                               1 комплект                                                      1 комплект   

O2 N2   P  Q  R 



Необходими инструменти 
 
 
 
 
 

 
  

4 



Част I - Монтаж на леглото 
 
Стъпка 1 – Монтаж на носещи летви към таблите на легло. 

Изберете таблите - елементи    1   - 2 броя, и   5   - 2 броя. Поставете 4 броя дибли тип А в посочените отвори. Присъединете двата 
елемента  4  към така поставените дибли чрез проходните отвори с размер 8мм. Фиксирайте елементи  4  към елементи  1  като 
завиете по 3 броя винтове за дърво 3,5см тип  I  . 

              
  

Елемент 1 

Елемент 5 

Дибли тип А 

Винтове 3,5см тип 

Дибли тип А 

Дибли тип А 

Дибли тип А 

Елемент 5 

Елемент 1 



Стъпка 2 – Монтаж на водачите за чекмедже към табли и страници. 
Поставете елементите от водач N1 към 2 броя елементи   1   и от двете страни на 2 броя – средни страници - елементи  4   на 
предварително маркираните с точки места чрез 12 броя винтове 1,6мм тип  J.   

 Елемент 1 

 Детайл 1 

Водач 50см N1 

 Елемент 4 

 J 

Винт 1,6см 
тип J 

 

 Елемент 4 

Водач 50см N1 

Водач 50см N1 



Стъпка 3 – Поставете ексцентриците  М  в показаните отвори на двете средни страници 
 
 
  

Уверете се, че 
стрелката на 

ексцентрика сочи към 
отвора за монтаж на 
болта на минификса 

М 

М 



Стъпка 4 – Подготвяне на  царгите – предна и задна – оборудване с дибли и сглобки 

 
 

  

Поставете дибли и 
минификс тяло за 

свързване на 
средните страници 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Минификс 
тяло тип L 

Задна царга на ЛЕГЛО 
елемент 3 

Предна царга на ЛЕГЛО 
елемент 2 



Стъпка 5 – Поставяне на дибли за монтажа на носещите летви за матрак и монтаж към таблите на леглото 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Предна царга на ЛЕГЛО 
елемент 2 

Задна царга на ЛЕГЛО 
елемент 3 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Глава за 
шведска 

разглобка тип D 

Глава за 
шведска 

разглобка тип D 

Глава за 
шведска 

разглобка тип D 

Глава за 
шведска 

разглобка тип D 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Уверете се, че дългата 
резка на главата е 

успоредна на 
монтажния отвор 



Стъпка 6 – Монтаж на подпорните летви на матрака към царгите на легло. 
Присъединете шестте подпорни летви  5  към така поставените дибли чрез проходните отвори с размер 8мм. Фиксирайте елементи  5  
към елементи  2  и  3  като завиете 18 броя винтове за дърво 3,5см тип  I  . 
 
 

  

Предна царга на ЛЕГЛО 
елемент 2 

Задна царга на ЛЕГЛО 
елемент 3 

Подпорни летви на 
матрака - елементи 5 

Подпорни летви на 
матрака - елемент 5 



 
 
 
 
 
  

Задна царга на ЛЕГЛО 
елемент 3 

Предна царга на ЛЕГЛО 
елемент 2 

Завийте на всяка 
подпорна летва по 3 

винта 3,5см тип   I   



Стъпка 7 – Монтаж на царгите на леглото към средните страници.  
Присъединете царгите на леглото – елементи   2  и 3 към средните страници - елементи  4  чрез диблите тип  А  , поставени в 
средната страница и минификс тип   L  и  M   . 
 
 

  

Средни страници на 
ЛЕГЛО елемент 4 

Задна царга на ЛЕГЛО 
елемент 3 

Предна царга на леглото 
- елемент 2 

Завийте 4 броя минификс 
с отвертка по 

часовниковата стрелка на 
2/3 оборот ( 240 градуса ) 



Стъпка 8 – Монтаж на долна предна царга на леглото към средните страници.  
Присъединете долната предна царгите на леглото – елемент   6  към средните страници - елементи  4  чрез Евровинт тип  B  . 
 
 

  

Средни страници на 
ЛЕГЛО елементи 4 

Задна царга на ЛЕГЛО 
елемент 3 

Завъртете леглото да 
легне върху задната 
царга за по- лесно 

присъединяване на 
долната предна царга. 

Долна предна царга на 
леглото - елемент 6 

Завийте 2 броя 
Евровинт с 

шестограмен ключ по 
часовниковата стрелка 

Предна царга на леглото 
- елемент 2 



Стъпка 9 – Монтаж на таблите на леглото.  
Присъединете таблите на леглото – елементи   1  към предна, задна и долна царги - елементи  2 , 3  и 6  чрез болт за шведска 
разглобка тип  C  . 
 
 

  

Задна царга на ЛЕГЛОТО 
елемент 3 

Табла на ЛЕГЛОТО елемент 1 

Долна предна царга на 
леглото - елемент 6 

Завийте по 3 броя на всяка табла Болт за 
шведска разглобка с шестограмен ключ 

по часовниковата стрелка 

Предна царга на леглото 
елемент 2 

Табла на ЛЕГЛОТО елемент 1 



Стъпка 10 – Подматрачната основа на леглото.  
Поставете подматрачната основа на леглото – елемент  7  върху подпорите. 
 
 

  

Подматрачна основа на 
ЛЕГЛОТО елемент 7 

С цел намаляване запрашаването на 
чекмеджетата e предвиден комплект обикновен 

фазер. Поставете го на така образуваното ниво 
от елементи  5  ( 8 бр. ) 



 
 
 

                                                    Част II - Монтаж на скрина 
Стъпка 11 – Монтиране на водачите N2 .към лявата и средната страница на скрина 

 Изберете лявата и средната страница на скрина - елементи  8  и  14  . Поставете лявата и дясна част на водачите за чекмеджета тип 
N2 с помощта на винтове за дърво тип  J  . Точките за завиване са маркирани.  

                                       
  

 N2 

Лява страницана скрина 
елемент 8 

 N2 

 N2 

 N2 

 N2 

 N2 

Водач 35см тип N2 

Винт 1,6см тип J 

Средна страница напречна 
елемент 14 



Стъпка 12   
Подгответе напречната средна страница елемент  14  , тавана – 11 и дъното – 13 на скрина – поставете дибли тип  А  и 
минификс тип  L  и  M 
 
                                 
  

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Дибли 
тип A 

Ексцентрик за 
минификс  тип М 

Ексцентрик на 
минификс  тип М 

Средна напречна 
страница - елемент 14 

Дъно - елемент 13 

Таван - елемент 11 

Тяло за 
минификс  тип 

L 

Тяло за 
минификс  тип L 

Уверете се, че стрелката 
на ексцентрика сочи към 

отвора за монтаж на 
болта на минификса 



Стъпка 13   
Подгответе дясната страница  елемент 9  , и гърба – 10 на скрина – монтирайте основите за панти тип  Р  с винтове 1,6см 
тип  J   
 
                                 
  

Основа за 
панта тип Р тип 

Винт 1,6см тип J 

Гръб - елемент 10 

Дясна страница 
елемент 9 

Винт 1,6см 
тип J 

Основа за 
панта тип Р 

Винт 1,6см 
тип J 

Основа за 
панта тип Р 



Стъпка 14   
Съединете  надлъжната средна страница  12 , гърбът  10  към дъното – 13  на скрина – чрез евровинт тип  В 
                                 
  

Евровинт  тип В 

Средна страница надлъжна 
елемент 12 

Гръб - елемент 10 

Евровинт  тип В 

Евровинт  тип В 

Може да поставите детайлите когато завивате 
евровинта в удобна позиция – например на 

страничния кант. 



Стъпка 15 
Монтирайте дясната страница  – елемент  8  към дъно, гръб и надлъжна страница – елементи  13 , 10  и 12  със седем броя 
евровинт тип  B  с помощта на шестостенен ключ. 

                                 
  

 B 

 B 

Евровинт тип B 

Гръб - елемент 10 

Дъно - елемент 13 

Средна страница 
надлъжна - елемент 12 Дясна страница - елемент 8 

Евровинт тип B 



 
 

 

 
 
 

Стъпка 16 
 Монтирайте лявата страница  – елемент  9  към дъно, гръб и надлъжна страница – елементи  13 , 10  и 12  със седем броя 
евровинт тип  B  с помощта на шестостенен ключ. 

                                 
  

 B 

 B 

 B 

Гръб - елемент 10 

Дъно - елемент 13 

Лява страница - елемент 9 

Средна страница 
надлъжна - елемент 12 

Евровинт тип B 



Стъпка 17 
 Поставете средната напречна страница  – елемент  14  към дъното – елемент  13 , вкарайте диблите – тип  А и тялото на минификс 
тип  L  в съответстващите им отвори. Затегнете ексцентрика на минификс тип М по часовниковата стрелка на 2/3  оборот ( 240 
градуса ) . 

                                 
  

Средна страница 
напречна - елемент 14 

Дъно - елемент 13 

Тяло на минификс тип L 

Ексцентрик на минификс 
тип М 

Завийте 2 броя минификс 
с отвертка по 

часовниковата стрелка на 
2/3 оборот ( 240 градуса ) 



Стъпка 18  
Поставете тавана на скрина  – елемент  11  към средната напречна страница – елемент  14 и лявата и дясната страници – елементи  
8  и  9  .  
Вкарайте диблите – тип  А и тялото на минификс тип  L  в съответстващите им отвори. Затегнете ексцентрика на минификс тип М по 
часовниковата стрелка на ¾ оборот. Съединете лявата и дясната страница с по два евровинта. 
                                 
  

Таван - елемент 11 

Средна напречна страница 
елемент 14 Тяло на минификс тип L 

Ексцентрик на минификс 
тип М 



 
  

Таван – елемент 11 

Лява страница 
елемент 8 

Дясна страница 
елемент 9 

Евровинт  тип В 

Съединете лявата и дясната 
страница с по два 

евровинта. 



Стъпка 19 
Поставете четири броя рафтоносачи в средната и дясната страници. Поставете полицата върху рафтоносачите 

                                 
  

Средна напречна страница 
елемент 14 

Дясна страница 
елемент 9 

Позиция на 
рафтоносачите - тип Т 

Полица - елемент 17 



Стъпка 20 
Поставете вратата и капака на скрина като съедините пантите към основите съответно на дясната страница и гърба на скрина. 

                                 
  

Капак на раклата 
елемент 16 

Врата - елемент 15 

Поставете газовият амортисьор – 
тип V - на капака на раклата като 

присъедините монтажните му 
планки с винтове 1,6 см тип J на 

маркираните места. 



  
Първо присъединете кръглата 
планка на газовия амортисьор 

към дясната страница на скрина 
с три винта 1,6 см тип J на 

маркираните места. 

След това присъединете 
елипсовидната планка на 

газовия амортисьор към капака  
на раклата с два винта 1,6 см тип 

J на маркираните места. 



Стъпка 21 
Поставете дръжката на вратата и чекмеджетата на скрина. За монтажа на скрина към леглото и кошарата е необходимо да 
махнете чекмеджетата и вратите на скрина. 

                                 
  

За по - лесен монтажа на скрина към 
леглото и кошарата е необходимо да 
махнете чекмеджетата, полицата и 

вратата на скрина 

Завийте дръжка тип S с винт 
М4х23 тип Н с кръстата отвертка 

Поставете колелцата на водачите 
на чекмеджето зад колелцата на 

водачите към страницата. 
Дръжте кутията на чекмеджета 

леко наклонена на горе.  

Вижте инструкция за сглобяване на чекмеджетата на стъпки 37-44 



Стъпка 22 
Съединете скрина с леглото.  

 
 
  

Свързваща 
сглобка втулка 

тип R 

Свързваща 
сглобка болт 

тип Q 

Съединете левите страници 
на леглото и скрина със 

свързваща сглобка болт и 
втулка. Стегнете добре - от 
това зависи устойчивостта 
при люлеене на кошарата 



                                                    Част III - Монтаж на кошарата 
                                Подгответе скрина и леглото за монтаж на кошаратa. 
Стъпка 23 

Поставете четири болта тип  G  в посочените отвори на дясната страница на скрина и срещуположната страница на леглото. 
Завийте гайка тип  F  , Затегнете с помощта на гаечен ключ.  
 

  

Болт тип G 

 F 

 F 

Гайка тип F 

 F 

 G 

Болт тип G 

Гайка тип F 



                          Монтаж на люлеещият механизъм  
Стъпка 24  
Поставете четири болта тип  G  в посочените отвори на двете табли на кошарата – елементи  19  . Завийте гайка тип  F  , Затегнете с 
помощта на гаечен ключ.  

 
  

 F 
 F 

 G 

Болт тип G  
 G 

 G 

Болтовете преминават 
през страницата от 

вътре на вън, гайките са 
от външната страна 

Гайка тип F 

Гайка тип F 



Стъпка 25 
Поставете четирите люлеещи механизма тип  Е  върху монтираните болтове на таблите на кошарата. Завийте гайки тип  F  , 
навийте гайките на ръка без да стягате.  

 
  

 F 
E 

 F 

 F 

Люлеещ 
механизъм тип E  

 E 

Гайка тип F 

Люлеещ 
механизъм тип E  



Стъпка 26 – Поставяне на таблите на кошарата към скрина и леглото  
Присъединете  свободния край на люлеещите механизми тип  Е  на дясната страница на кошарата към болтовете на дясната страница 
на леглото. Фиксирайте ги чрез гайки тип  F  , навийте гайките на ръка без да стягате.  
При тази стъпка може да е необходима помощта на втори човек. 
 
   

Гайка тип F 

Люлеещ 
механизъм тип E  



Стъпка 27 - Завъртете страницата на кошарата в долно положение, застопорете я с болта против люлеене тип  К  .  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторете стъпки  25,  26  и  27 за страницата към скрина.  

Оставете хлабина между гайките 
и люлеещия механизъм 



Стъпка 28 – Подготовка на гърба и царгите за монтаж 
Поставете в указаните места  на гърба  - елемент   18  , хоризонталните профили на решетката – елементи   20   , подпорните летви на 
основата на матрака – елементи  22  и задната царга – елемент 24 - 10 броя дървени дибли тип   А   и 14 броя глави на шведски 
разглобки тип  D  . 

 
 

  

D 

А 

А 

А 

Дибла 
тип А 

D 

А 

D 

Глава за шведска 
разглобка тип D 

D D 

D 

A 

A 

A 

D 

D 

D 

А 

D 

D 

A 

A 

A 

Гръб 
елемент 18 

D 

Задна царга 
елемент 24 

Подпори на основата 
на матрака елемент 22 

Профили решетка 
елемент 20 



Стъпка 29 – Монтаж на гърба на кошарата 
Поставете гърба на кошарата – елемент 18 и задната царга – елемент 24  към таблите – елементи  19  чрез 6 броя болт за шведска 
разглобка тип C като първо присъедините гърба посредством монтираните дибли, като разтворите леко страниците на кошарата и 
съедините чрез болтовете за шведска разглобка без да стягате.  
Първо фиксирайте болта за шведска разглобка в горния външен край, след това освободете застопоряващия болт на кошарата към леглото за да 
можете да изместите кошарата назад докато се покажат отворите за шведска разглобка, които са покрити от страниците на леглото и скрина. 
 От другата страна раздалечете леко вътрешната табла – елемент  19   за да може да вкарате диблите в глухите отвори и съединете с 
другите три болта за шведска разглобка тип  С  . Може да е необходима помощта на втори човек! 

 
 

  

18

 C 

C 

C 

19 

19 

 C 

 24 

Болт за шведска 
разглобка тип С 

 C 

Махнете 
застопоряващия болт 

на кошарата 
 C 



Стъпка 30 – Подпорни летви за основата на матрака 
Монтирайте подпорните летви на основата на матрака - елементи  22  с поставените към тях глави за шведска разглобка.  
Изберете нивото на което да поставите матрака в зависимост от големината на детето.  
Присъединете елементи  22  към таблите на кошарата – елементи  19  чрез четири болта за шведска разглобка тип  С  . Монтирайте 
болтовете от страната на скрина като изместите конструкцията на кошарата около оста на люлеещия механизъм докато 
се покажат отворите за болтовете на шведските разглобки.  

 

  

Подпорни летви на 
основата на матрака 

елемент 22 

22 
НИВО 1 

НИВО 2 



 
 
  

Болт за шведска 
разглобка тип C C 

C 

C 



Стъпка 31 – Монтиране дъното на кошарата 
Поставете дъното на кошарата – елемент  23  върху подпорните летви – елементи  22  . Центрирайте и ги присъединете чрез 12 броя 
винтове за дърво 3.5х30мм тип  I  с помощта на кръстата отвертка. 
  

23 

  I 

  I 

  I 

  I 

22 



                                            Монтаж на механизъм за понижаване нивото на решетката 
Стъпка 32 

Завийте по една калпачата гайка в единия край на шпилките от механизма за понижаване нивото на решетката тип  U  . Поставете 
чрез притискане 12-те броя вертикални профили на решетката – елементи  21  в елипсовидните отвори на горния хоризонтален 
профил – елемент  20   

 
  

Вертикални 
профили на 
решетката 

елементи 21 

Горен хоризонтален 
профил елемент 20 

Завийте по една калпачата гайка в 
единия край на шпилките от 

механизма за понижаване нивото на 
решетката тип  U   



Стъпка 33 
Поставете шпилките на механизма за понижаване нивото на решетката тип  U  със завитите към него калпачати гайки в проходните 
отвори на долния хоризонтален профил – елемент  20  , след това поставете по два дистанционни елемента на всяка шпилка. 
Присъединете свободния край на шпилките към монтираните втулки на горния хоризонтален профил свободния край на 
вертикалните профили в елипсовидните отвори на долния хоризонтален профил на решетката.  

 

 Долен хоризонтален 
профил елемент 20 

Вертикални 
профили на 
решетката 

елементи 21 

Горен хоризонтален 
профил елемент 20 



Стъпка 34 
Поставете шпилките на механизма за понижаване нивото на решетката тип  U  със завитите към него калпачати гайки в горния 
хоризонтален профил на решетката във втулките на елемента. Затегнете с помощта на гаечен ключ чрез калпачатата гайка.  

 



Стъпка 35 
Поставете окачвачите на механизма за понижаване на нивото на решетката в посочените отвори с помощта на шестостенен ключ. От 
страната на скрина преместете кошарата около осите на люлеещия механизъм докато се открие монтажният отвор. 
 
 
 
 
 
  



Стъпка 36 – Монтаж на решетката към кошарата 
Поставете решетката върху окачвачите на механизма за понижаване на нивото на решетката. Присъединете дистанционните 
елементи към таблите на кошарата с болтове и помощта на шестостенен ключ. От страната на скрина преместете кошарата около 
осите на люлеещия механизъм докато се открият монтажните отвори. Може да е необходима помощта на втори човек. 
 
 
 
 
 
  

Поставете решетката 
върху окачвачите на 

механизма за по- 
лесен монтаж 

Присъединете 
дистанционните елементи 
към таблите на кошарата с 

болтове и помощта на 
шестостенен ключ. 



                                     IV  Монтаж на чекмеджетата 
Стъпка 37 

Монтирайте левия елемент  O  на ролковия водач към лявата страница на чекмедже – елемент  25  и съответно десния елемент  O  на 
ролковия водач към дясната страница на чекмеджето - елемент  25  чрез два винта тип  J  за всеки водач. 
 

  

  

25 

25 

J 

  J 

J 

J 

O 

O 

Монтирайте водачите 
към страниците на 

чекмеджето с винтове 
1,6см тип J. 



Стъпка 38 
Поставете 8 броя дибли тип  А  в показаните отвори на детайли  25  и  26. Поставете ексцентрика на минификса – тип  M  в посочените 
отвори на елемент  5  в посока стрелката сочеща към късия кант - както е показано на схемата. 
 

  
  

  

25 

25 

26

A 

Ексцентрик за минификс 
 тип M   

 
Завъртете стрелката на 

ексцентрика да сочи към 
отвора за тялото на минификса 

M M 

A 

Дибли 
тип A 

A 
A 



Стъпка 39 
Присъединете левия и десния елементи  25  към елемент  26  чрез диблите, поставени в елемент  26  . Завийте 2 броя евровинт тип  В  
на посочените места. 
 
  
  

  

B 

B 

25 

25 

26

Евровинт 
тип B 

Присъединете 
страниците и гърба 
на чекмеджето  с 

два евровинта тип В 



Стъпка 40 
Поставете дъното на чекмеджето – елемент  27  в каналите на елементи  25  докато навлезе в канала на елемент  26  . 

 
  

  

Дъно на 
чекмедже - 
елемент 27 

Вкарайте дъното на 
чекмеджето в 

каналите на 
страниците и гърба 



Стъпка 41 
Завийте 2 броя тяло на минификс тип  L  към челото на чекмеджето – елемент  28  в посочените на схемата отвори.  

  

  

28 

L 

L 

Поставете два броя 
тяло на минификс тип L 
в посочените отвори на 
челото на чекмеджето   



Стъпка 42 
Присъединете челото на чекмеджето към страниците на чекмеджето – стрелките на ексцентриците трябва да сочат към челото на 
чекмеджето. Завъртете ексцентриците по посока на часовниковата стрелка на 2/3 оборот ( 240 градуса ).  
 
 
  

  

Присъединете челото 
към страниците като 

свържете двете части на 
минификс разглобката  

Надстърчащата част на 
дъното трябва да влезе 

в канала на челото   



Стъпка 43 
Монтирайте дръжката – тип  S  чрез винт  Н  с помощта на кръстата отвертка. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторете стъпки от 37 до 43 и за другите чекмеджета като имате в предвид, че елементи с подномерация  1  са за 
чекмеджетата на скрина – трите чекмеджета са еднакви по размер, с подномерация  2  - ляво, средно и дясно са 
чекмеджетата на леглото.  

S 

H 



Стъпка 44 – Поставете чекмеджетата и вратата 
Поставете кутията на чекмеджето като поставите ролките на чекмеджето зад ролките на страниците, като челото на чекмеджето е 
леко повдигнато на горе.  

 

  

Поставете ролките на 
чекмеджето зад 

ролките на страниците 

Повдигнете предния 
край на чекмеджето за 
да може да се намести 

във водачите на 
страницата 

Поставете вратата на 
скрина както беше 

показано на стъпка 20 



 
За да застопорите люлеенето на кошарата използвайте болт тип  K  . Отвори за застопоряване има в долния край на всяка от таблите. 
Застопоряването се извършва равномерно от двете страни с кръстата отвертка. Не оставяйте кошарата в положение люлеене, когато 
детето е будно. 
За консултации по монтажа на леглото се обръщайте към търговеца. 

Възможни подобрения на леглото ще бъдат добавени в инструкцията за употреба на новата версия без никаква допълнителна 
информация или актуализации. Компанията си запазва правото да променя инструкциите за експлоатация на всеки модел по всяко 

време. 
XXXLutz KG  

Roemerstrasse 39 
4600 Wels, Austria 
www.xxxlutz.com 


