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Kära Kund
Vänligen följ följande anvisning för att säkerställa hur du bygga och använda 
din nya möel.

-Monteringsanvisningen måste läsas i förväg och sparas.
-Öppna och hantera förpackningen och möbeldelarna försiktigt. Montera 
gärna på en matta eller en filt för att undvika  repor och skador.
-Montera skåpet på en plats där det finns tillräckligt med utrymme att fälla ut 
sängen. 

Fara

-Skåpet måste stå stabilt och skall fästas med dom två medföljande fäst 
sängskåps fästena i väggen.
Ojämnheter måste kompenseras eftersom sängen måste vara vågrät och 
placeras vertikalt.
-Skåpet kan endast öppnas efter stommen är fäst vid en stabil vägg med dom
bifogade sängskåpsbeslagen!

Observera fjäderkrafterna.

Skruvarna och plastpluggar som levereras är lämpliga för solida väggar 
såsom: Tegel, kalksten, betong och klinker.
För andra material, använd anpassade infästnings beslag från fackhandeln.
Är ni osäkra ring gärna 040405566 eller Mejla 
info@unitedinternetfurniture.com Hållkraft: 825N (82,25kg) provningskraft: 
1650N (165kg)

Varning för felaktig installation
Vid felaktig montering kan en olycka uppstå!

- Sängramen är konstruerad för en madrass vikt 18kg.
-Toppstycket av skåpet är inte avsedd för last, Undvika att sätta upp tunga 
föremål.
-Använd dammvippa eller fuktig trasa vis städning av skåpet Använd inte slip 
Putsmedel!




























































