
הוראות הרכבה לספת קליק קלאק



איזה כיף שבחרת פנדה!
מזל טוב על ספת הקליק קלאק שלך, הבחירה הפרקטית והקומפקטית 

לסלון ולחדרי מגורים. כשתיכננו את הספה הנפתחת שלנו וידאנו שתהיה 

נוחה בטירוף, עמידה לאורך שנים ושתחמיא לכל חלל.  

מאחלים לך שינה מתוקה וישיבה מפנקת

פנדה



אזהרה: הספה עוצבה ותוכננה 
למטרה של ישיבה או שכיבה של 

שני מבוגרים.

שימו לב: יש להימנע מקפיצה על 
המושבים או על גב הספה, זה 

עלול לגרום לנזק.

אזהרה: המוצר מכיל חלקים 
קטנים בתוכו, לכן יש להרחיק 
ילדים קטנים מהם ולשמור על 
בטיחותם. אין לאפשר לילדים 
מתחת לגיל 5 לישון על הספה 

מטעמי בטיחות.

ההמלצה שלנו להרכבה קלה:
להיעזר באדם נוסף כדי שההרכבה תיהיה פשוטה וזריזה יותר. זמן הרכבה ממוצע 10 דקות.



A גוף הספה

B רגל
כמות:4

F בורג
M10 X 35MM

כמות: 4

c מפתח הלןD בורג
M10 X 25MM

כמות: 8

E רגל
כמות:2



שלב 1
יש להניח את חלקי הספה צמודים זה לזה, כפי שמשורטט בתמונה



שלב 2
  פתחו את התא עם הרוכסן הממוקם בגב הספה והוציאו ממנו את כל החלקים:

רגליים, ברגים ומפתח הלן.
אל תשכחו לסגור את הרוכסן.



 שלב 3
 .D עם הברגים המתאימים B הרכיבו את הרגליים 
 . F עם הברגים המתאימים E הרכיבו את הרגליים 

כפי שמשורטט בתמונה



שלב 1:

שלב 4
טה דה! סיימתם! איזה כיף!

נותר לכם רק להפוך את הספה כך שהרגליים יגעו ברצפה.



שלב 5
כדי להפוך את הספה ממצב שכיבה למצב ישיבה יש להרים את המשענת עד שתשמעו קליק.

 שימו לב - לספה יש 2 גבהים, במידה ותרצו להגביה עוד את הישיבה פשוט הרימו את המשענת
עד שתשמעו קליק נוסף.   



שלב 6 
בכדי להחזיר את הספה למצב שכיבה, יש למשוך את גב המיטה לכיוון המושב עד שתשמעו את 

הקליק האחרון ולאחר מכן החזירו אחורה את גב המיטה עד למצב שכיבה.



מצב שכיבה מלא מצב שכיבה חלקי של צד אחד

מצב ישיבה



אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה
03-7630396

info@pandazzz.com

www.pandazzz.co.il

@pandazzz_sleep @pandazzz.co.il עקבו אחרינו




