
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

B  מסגרות אורך )×2( a  מסגרות רוחב )×2( 

C  מעקה תמיכה מרכזי: 140 * 190 ס״מ )×1( 160 * 200 ס״מ )×1( 180 * 200 ס״מ )×2( 

E  פיני נעילה )×4( D  משטחי תמיכה )×2( 



I  ברגי עץ)×20( H  דיסקיות )×8(  G  ברגים )×8(   F  לוחיות רגליים )×4( 

J  רגלי מיטה: 140 * 190 ס״מ )×5( 160 * 200 ס״מ )×5( 180 * 200 ס״מ )×6(

* יש להיעזר במברג פיליפס במהלך הרכבת לוחיות הרגליים



מקמו את מסגרות המיטה כפי שמשורטט.
מסגרות הרוחב זהות וגם מסגרות האורך זהות - יש למקם זו מול זו. 

שימו לב כי התוויות של פנדה מקבילות זו לזו והכיתוב בהן מיושר.

שלב 01



B באמצעות הצירים הממוקמים בקצוות המסגרות. A עם מסגרות האורך  חברו את מסגרות הרוחב 

שלב 02



E לתוך כל אחד מהצירים. יש לוודא שהפינים מוכנסים היטב עד הסוף לכל אורך הציר. הכניסו את פיני הנעילה 

שלב 03



C אל תוך מסילת הברזל הקיימת במסגרות הרוחב. הכניסו את מעקה התמיכה המרכזי 
וודאו כי המעקה נכנס עד סוף המסילה בשני הצדדים.

שלב 04



F לאחר שוידאתם שהחורים מתאימים ומיושרים,  בפינות תחתית המיטה יש למקם את לוחית הרגליים 
H ולהבריגם בעזרת מברג פיליפס. G יחד עם הדיסקיות  יש למקם את הברגים 

שלב 05



I : 1 על גבי הפינה המעוגלת העליונה ו-2 בצד כל קצה  F יש לבצע 5 הברגות בעזרת ברגי העץ  לכל אחת מלוחיות הרגליים 
מוגבה, ההברגה מתבצעת ישירות לעץ המיטה באמצעות מברג פיליפס.

שלב 06



F  את רגל המעקה המרכזי הבריגו במקום המסומן. J בכל ארבעת הצדדים לתוך לוחיות המיטה  הבריגו את רגלי המיטה 

שלב 07



D משני הצדדים על מסגרת המיטה. וודאו כי הם מיושרים וצמודים זה לזה. הניחו את משטחי התמיכה 

שלב 08



אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה
03-7630396

office@pandazzz.com

www.pandazzz.co.il



@pandazzz_sleep @pandazzz.co.il עקבו אחרינו


