MONTAGE-INSTRUCTIES

Stap 5. Montage van de hoofdsteunmotor
(Deze stap enkel uitvoeren bij synchro 4 modellen.)
- Sluit de hoofdsteunmotor aan op de centrale motorsturing op de daarvoor voorziene plaats, aangeduid met het "hoofd"-pictogram.
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Stap 6. Montage van de bedpoten
- De onderbouw laat toe om de bedpoten op verschillende posities te monteren, zoals u kan zien op bovenstaande tekening.
versie: jan. 2016

Deze handleiding beschrijft hoe u de boven- en onderbouw van de Synchro 3 of Synchro 4 boxspring met
elkaar combineert.
A

onderbouw

A'

bovenbouw

Stap 3. Vastzetten van de onderbouw
Stap 1. Uitpakken van de bovenbouw
Pak de bovenbouw van de boxspring en plaats die ondersteboven op een vlakke, en zo mogelijk beschermende ondergrond.
Op die manier ligt de onderkant van de boxspring naar boven en kan u nvoudig de onderbouw monteren.
Let op de positie van het hoofd- en voetgedeelte.

- Plaats de onderbouw op de bovenbouw zoals op de tekening wordt getoond.
- Zowel boven- als onderbouw zijn gemarkeerd met een pictogram wat het hoofd- en voetgedeelte aanduidt.
- De uitstulping van het verbindingsstuk A op de onderbouw past in de uitsparing van de bovenbouw A'
- Schroef de onderbouw vast aan de bovenbouw door middel van de 4 bouten die in stap 1 werden losgemaakt.
- Schroef de bouten eerst tot halfweg. Als de 4 bouten zijn aangebracht mag u ze helemaal vast schroeven.
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Stap 2. Demontage van de transportlatten

Stap 4. Montage van het ruggedeelte
(Deze stap enkel uit te voeren bij synchro 4 modellen)

- Schroef de houten latten los en verwijder deze van de boxspring.
Deze latten maken geen deel uit van de boxspring en dienen louter om het transport mogelijk te maken.
- Verwijder de 4 bouten die met de cijfers 1-4 zijn aangeduid. Gebruik hiervoor de bijgeleverde inbussleutel.

- Om het verstelmechanisme van het ruggedeelte aan de box te koppelen moet de "boomerang"-vormige staaf vastgemaakt worden aan de hefboomstang. Dat kan u doen met de bout- en moerverbinding die u vindt op het uiteinde van de "boomerang"-vormige staaf (zie tekening)
- Deze verbinding aan de andere zijde op een zelfde manier vastmaken

