1. Sugerujemy, abyś poświęcił chwilę na przeczytanie tej ulotki a
następnie postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku.
2. Jeśli będziesz postępować zgodnie z instrukcją, efekt końcowy
będzie wart wysiłku.
3. Nie wyrzucaj żadnego opakowania, dopóki nie upewnisz się, że
masz wszystkie części oraz wszystkie okucia.
4. Montowanie produktu powinno odbywać się na dywanie.
5. Aby zapewnić łatwiejszy montaż, stanowczo zalecamy, aby
wszystkie elementy mocujące były na początku dokręcone lekko. Po
zakończeniu montażu należy dokręcić elementy możliwe jak najmocniej
(z wyczuciem)
6. Zalecamy okresową kontrolę wszystkich punktów mocowania.
Upewnij się, że są w pełni dokręcone.
7. Trzymaj drobne elementy poza zasięgiem dzieci.
8. Nie używaj innych narzędzi niż zalecane
9. Prosimy nie używać części zamiennych. Używaj tylko dodatkowych
lub części zamiennych dostarczonych przez producenta.
10. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, wkręty, aby upewnić się, że
nie poluzowały się.
11. Szuflady w łóżkach są przeznaczone do przechowywania lekkich
przedmiotów, takich jak poduszki, kołdry i pościel. Staraj się unikać
przechowywania cięższych przedmiotów, takich jak książki lub
zabawki.

Będziesz potrzebował
śrubokręta krzyżakowego
2 osoby są wymagane do
montażu łóżeczka
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Przybliżony czas montażu
produktu

Zachowaj tą instrukcję na
przyszłość
Nie wyrzucaj opakowań,
dopóki nie sprawdziłeś, że
masz wszystkie części i
okucia.

Helpful advise before you begin:
1. We suggest you spend a short time reading through this leaflet
and then follow the simple step by step instructions.
2. If you follow the instructions carefully the end result should be
worth the effort.
3. Do not discard any of the packaging until you have checked that you
have all the parts and the pack of fittings
4. Assemble this product on a carpet.
5. To ensure an easier assembly, we strongly advise that all fittings are
only finger tightened during initial assembly. Only upon
completion of the assembly should all fixing points be fully
tightened.
6. We recommend a periodic check on all fixing points to make
sure they remain fully tightened.
7. Keep glue and fittings out of children’s reach.
8. Do not use any other tools other than those recommended to
build this product.
9. Please do not use substitute parts. Use only additional or
replacement parts supplied by supplier.
10. Check all bolts, screws and legs regularly to make sure they haven’t
loosened and tighten all joins of your furniture or bedstead after 6
months.
11. Storage Drawers in Bedsteads are designed to carry lightweight
items such as Pillows, duvets and linen. Please try to avoid storing
heavier items such as books or toys.

You will require a cross
head screwdriver
2 x people recommended to
assemble this product
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Approximate time to
assemble this product

Retain these instructions
for future reference
Do not discard any of the
packaging until you have
checked that you have all the
parts and the pack of fxings.

Możliwość żółknięcia powłoki koloru białego.

Elementy niewidoczne takie jak : np. stelaż, dna szuflad, deska podtrzymująca stelaż, itp. nie są malowane, tak jak pozostała część łóżka.

There is a possibility of yellowing of the coating of white coloured beds.
Wood is a natural product, whose natural grain, texture and colour are subject to fluctuations associated with growth, location and climate. Moreover, hue of the wood
surface varies over time as a result of light and heat.
This natural process of aging is subject to greater or lesser extent on all types of wood. Wood is not resistant to light. Sunlight as well as diffused light inside the room
contribute the most to colour change. The degree of changes to the shade depends not only on the passing of time, but also on placement of the furniture.
Invisible elements such as slats, frame supporting the slats, bottoms of drawers, etc. are not painted as the rest of the bed.
All bolts and screws are to be screwed gently and slowly to avoid damaging the panels by cracks. Do not screw fittings close to the edges.

ATTENTION!
After assembling, please wipe the bed with a damp cloth. The product might give off a strong scent of paint after assembling, usually up to
72hours.

Parts Checklist

Nie wyrzucaj opakowań,
dopóki nie sprawdziłeś, że
masz wszystkie części i
okucia.

Wyższy zagłówek - 1 sztuk
Higher Headboard - 1 pcs.
Niższy Zagłówek - 1 sztuk
Lower Headboard - 1 pcs.
Listwa do Szuflady (przód) - 1 sztuk
Front Side Rail for Drawer - 1 pcs.
Listwa do Szuflady (tył) - 1 sztuk
Rear Side Rail for Drawer - 1 pcs.
Listwa do ramki - 2 sztuki
Slat for frame - 2 pcs.
Listwy do ramy głównej- 2 sztuki
Seat frame for mattres Ribs - 2 pcs.
Listwa do złożenia ramy głównej - 2 sztuki
Seat frame element for mattres Ribs - 2 pcs.
Listwa do złożenia ramy głównej - 2 sztuki
Seat frame element for mattres Ribs - 2 pcs.
Płyta pilśniowa - 1 sztuk
Fiberboard - 1 pcs.
Deski stelażowe - (ilość zależy od wymiaru łóżeczka)
Rack boards (quantity depends on the size of bed)
Listwa do przykręcenia na spód ramki spodniej - 4 sztuki
Slat which should be screwed to the lower
frame - 4 pcs.

Do not discard any of the
packaging until you have
checked that you have all the
parts and the pack of fittings.
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Fittings Checklist
7.0X50

Ø10.0x45

(A1) x10

(C2) x12

4,5X50

3.5X35

(P1) x20

(P3) x4

3.5X40

(P2) x4

(X1) --

(E+E1) x4

(S) x4

(B) x1

(N) x2

+
(S1) x4

(S2) x4
3.5X20

3.0X20

(F) x8

(N1) x2

(D2) x18

Sprawdz wymiar względem wskaźnika (wymiar podany w mm)
Check size of fixings against this guage (dimensions in mm)
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F

Obróć elementy do góry nogami, następnie przy pomocy
młotka przybij ślizgi (F) na wszystkich nogach
Turn the elements upside down, then use a
hammer to nail the slides (F) on all legs

F

(D3) x4

3
Umieść kołki z oznaczeniem C2 w
elemencie numer 5 (z lewej i prawej strony)
Place the pin marked C2 in element
number 5 (on left and right side)

C2

4
A1

Połącz elementy 6 i 7 z wcześniej
przygotowanym element 5 za pomocą śruby A1
Connect the elements 6 and 7 with the previously
prepared element 5 using the screw A1

5
Umieść kołki z oznaczeniem C2 w elementach numer 1/2 (z lewej i prawej strony)
Place the pin marked C2 in elements number 1/2 (on left and right side)

C2

6

A1

Połącz elementy 3 i 4 z wcześniej przygotowanym element 1 i 2 za pomocą śruby A1
Connect the elements 3 and 4 with the previously prepared element 1 and 2 with using the screw A1
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Zmontowaną ramę dolna przewracamy tak jak na rysunku powyżej, następnie montujemy element numer 8 wewnątrz ramy.
Turn the assembled lower frame as shown in the picture above, then install element number 8 inside the frame.
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P3

P3

P3
P3
P3

Poprawnie zamocowana rama musi licować się z otworami w części dolnej łóżka. Następnie używając wkrętu P3 (złoty wkręt) mocujemy
ją w 4 miejsach zgodnie z rysunkiem powyżej
Correctly attached frame must be flush with the holes in the bottom part of the bed. Then, using the P3 screw (golden screw), fix it in 4
places as shown in the drawing above
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E

E
E

E
E

Umieść trzpienie z oznaczeniem E w otworach ramy
Place the pins marked with E in the holes in the frame
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E1

E1

Umieść mimośród z oznaczeniem E1 w otworach ramy (po lewej i prawej stronie)
Place the eccentricity marked with E1 in the holes in the frame (on both sides)
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Umieść złożone elemeny z kroku 8 na złożonych elementach z kroku 6
Place the elements from the steps 8 on the elements on elements from step 6
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13

N1

S2

Następny krok to montaż szuflad. Bierzemy 2 boki szuflady z oznaczeniem numer 11,
do tego 2x element N1 i nakładamy na naszykowane w bokach otwory, od spodu
umieszczamy śruby z oznaczeniem S2
The next step is to assemble the drawers. Take 2 sides of the drawer marked with
number 11, plus 2x N1 element and put on the holes prepared in the sides, next
on the bottom by place the screws marked S2

14

Elementy z kroku 13 skręcamy używając podkładkę S1 oraz nakrętkę S.

S

S
S1

S1

N1
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P2

Do frontu szuflady (numer 9) przykręcamy kółka z numerem 13 za
pomocą śrub P2 zgodnie z ilustracją powyżej.
To the front of the drawer (number 9) screw the wheels with number
13 using screws P2 as shown in the picture above

The elements from step 13 are screwed together using the S1 bolt
washer and the S nut.
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A1

A1

Połącz element frontu szuflady (numer 9) oraz tyłu szuflady (numer 10) z
elementami boków (numer 11) za pomocą śruby A1
Connect the drawer front part (number 9) and rear part (element 10) to the
side part (number 11) with screw A1
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D2

Nałóż płytę pilśniową na dno szuflady i przykręć ją wkrętami D2
Put the fiberboard on the bottom of the drawer and fasten it with the screws D2
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D3

D3

N

D3

N

Używając wkrętów z oznaczeniem D3 przykręć kółka z oznaczeniem N
tak jak pokazano to na ilustracji powyżej
Using the screws (D3) install the wheels (N) as shown in the picture above

N
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P1

Deski stelażowe o numerze (14) mocujemy za pomocą wkrętów P1
Fasten the rack planks with the number (14) with the P1 screws
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Wsuń gotową szufladę pod ramę łóżeczka
Slide the finished drawer under the crib frame

