
הוראות הרכבה למיטת פנדה





תודה שבחרת את המיטה שלנו
המסע שלך לשנת החלומות מתחיל עכשיו.

עיצבנו את המיטה שלנו כדי שלקוחותינו יוכלו לישון טוב יותר 

ולקום רעננים לימים טובים יותר.

מאחלים לך לילות מלאים בשינה נעימה ומפנקת!
פנדה



הוראות הרכבה

חלקי המיטה

5 מסגרות אורך)×2( 4 מסגרות אורך)×2(  3 רגלי מיטה )×4(  2 מסגרת רוחב )×1(  1 גב מיטה )×1( 

8 רגלי מיטה צדדיות )×2( 7 מעקה תמיכה אורכי מרכזי )×2(  6 מעקה תמיכה רוחבי מרכזי )×1( 

11 משטחי תמיכה )×2( 10 רגלי תמיכה מרכזיות )×2(  9 רגל תמיכה מרכזית )×1( 
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כלי עבודה

d מפתח אלן )×1(  c ברגים 50 מ״מ )×7(   b ברגים 25 מ״מ )×6(  a ברגים 20 מ״מ )×14( 

g ברגי פיליפס )×12( f מפתח ברגים )×1(  e אום )×6(  

*יש להצטייד במברג פיליפס

a

g

bcdef





1 במקום המתאים 3 לגב המיטה  הבריגו את רגלי המיטה 

שלב 01



2 במקום המתאים 3 למסגרת הרוחב  הבריגו את רגלי המיטה 

שלב 02



8 כפי שמשורטט בתמונה. 5 באמצעות אחת מרגלי התמיכה הצדדיות   + 4 חברו זו לזו את מסגרות האורך 

 d a ובמפתח אלן  שימו לב שיש לבצע פעולה זו בשני הצדדים. יש להיעזר בברגים 

שלב 03



שלב 04

2 1 ומהצד השני למסגרת הרוחב  5 לגב המיטה   + 4 חברו את מסגרות האורך 

d *וודאו כי מסגרת המיטה ישרה b כפי שמשורטט בעזרת מפתח אלן  + a יש להבריג היטב את הברגים 



שלב 05

a 2 באמצעות הברגים  1 ולמסגרת הרוחב  7 לגב המיטה  חברו את מעקות התמיכה האורכיים המרכזיים 

 5  + 4 6 למסגרת האורך  . לאחר מכן חברו את מעקה התמיכה הרוחבי המרכזי  d b ומפתח אלן   + 

e כפי שמשורטט. c והאומים  עם הברגים 



 e c והאומים  7  עם הברגים  10 למעקה התמיכה האורכי המרכזי   + 9  חברו את רגלי התמיכה המרכזיים 

f כפי שמשורטט. d  ומפתח הברגים  באמצעות מפתח אלן 

שלב 06



11 כפי שמשורטט בתמונה. g אל תוך משטחי התמיכה  הבריגו את הברגים 
*יש להיעזר במברג פיליפס

שלב 07



אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה
03-7630396

office@pandazzz.com

www.pandazzz.co.il





@pandazzz_sleep @pandazzz.co.il עקבו אחרינו


