DE SLAAPBANK

MONTAGEHANDLEIDING
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GEREEDSCHAP EN SCHROEVEN

UITPAKKEN VAN DE BANK & HET BEVESTIGEN
VAN DE ZIJKANTEN

Bij de levering zijn inbegrepen:

1.

2.

Verwijder het folie en de kartonnen
verpakking van je Bruno slaapbank en plaats
het op zijn bestemming.

Klap het lig vlak uit, om de zijpanelen vast te
schroeven (zie p.7).
Plaats de montagehulpmiddelen onder de
vier hoeken van het middenstuk.

3.

4.

Plaats nu de armleuningen op de zijkanten
van de bank.
Let op: Voor het model “Classic„ eerst de
poten bevestigen, zie volgende bladzijde.

Schroef beide armsteunen vast met vier bouten en vier sluitringen met de bijgeleverde
inbussleutel.
Draai de bouten pas aan als alle bouten al iets
zijn aangedraaid.

12 x inbusbouten, waarvan:
8 stuks voor de zijpanelen en
4 stuks voor de metalen rails
(voor de ‘Classic’ armleuning)
12 x sluitringen
4 x viltjes voor de houten poten
of metalen rails (voor de
‘Classic’ armleuning)
1 x inbussleutel met bijpassend
bitje
4 x montagehulp
1 x uitklaphulp

TECHNISCHE DETAILS SLAAPBANK
Afmetingen
2-zits

3-zits

Lig vlak

140 x 200 cm

160 x 200 cm

Breedte model “Classic„ / “Kubus„

180 cm

200 cm

Breedte model “Smal„

160 cm

180 cm

Samenstelling

Massief houten frame met Nosag ophanging en tot 675 thermisch
getemperde individuele pocketveren.

Stof

Hoogwaardige bekledingsstoffen gemaakt van 100% polyester.
Slijtvastheid van ten minste 81.000 Martindale.

Stijl poten
model “Classic„

Geborstelde metalen rails van staal, hoogte 10 cm,
houten poten van beukenhout, hoogte 10 cm

Garantie

10 jaar op de gehele slaapbank
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Classic model: montage van de poten
OPTIE METALEN RAILS

OPTIE HOUTEN POTEN

UITVOUWEN VAN DE SLAAPBANK
Neem de twee rug kussens van de bank en ga frontaal voor de bank staan.

1.

Plaats de uitklapbare steun op het binnen
frame van de onderste box. De uitklaphulp
kan naar keuze worden gebruikt voor het
vouwmechanisme, om het uitklappen van de
slaapfunctie te vergemakkelijken.

Bevestig de twee metalen rails met elk
twee bouten. Plaats een sluitring tussen de
schroefkop en de metalen rail.
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Schroef de vier houten pootjes in de voorgeborde boorgaten. De poten moeten in de
eindpositie schuin naar buiten wijzen.

2.A

2.B

UITKLAPPEN
MET UITKLAPHULP:
Reik onder de bovenste box in de lus en
plaats uw voet op de uitklaphulp. Trek aan
de lus en druk tegelijkertijd druk uw voet op
de uitklaphulp.

UITKLAPPEN
ZONDER UITKLAPHULP:
Reik onder de bovenste box in de lus en
trek de box onder een hoek naar voren en
boven uit.
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DE BANK INKLAPPEN

3.

4.

Klap de rugleuning in de verticale stand en verwijder de beide rug kussens. Ga frontaal voor
de uitgeklapte bank staan. Til de voorste box op en duw hem naar achteren.

Pak alleen de lus van de bak vast.

Plaats de box op de nu automatisch
uitgeklapte metalen poten.

Leg de twee rugkussens in de bank en klap
dan de rugleuning naar voren.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

Houd er rekening mee dat de maximale
belasting van het hoofdeinde 80 kg is.
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Een volledige video over het uitklapmechanisme vindt u op
www.brunobed.nl/slaapbank
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www.brunobed.nl
support@brunobed.nl
030 8080171
Ma-Vr: 08:00–18:00 uur
Za: 10:00–16:00 uur
Meer informatie onder www.brunobed.nl/slaapbank
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