Wat heb je nodig?
Platte + kruiskop schroevendraaier
Alle benodigde schroefjes zijn in het pakket
meegeleverd.

Stap 1

Pak de twee kleinste houten panelen en de 4 wielen.
Haal 16 schroefjes en ringetjes uit het zakje.
Aan de ene zijde van het paneel zijn 8 kleine gaatjes zichtbaar.
Schroef op de positie van de gaatjes de wielen vast. Er zijn twee
wielen met rem en twee zonder. Monteer deze naar eigen wens.

Stap 2

Pak de twee lange zijpanelen (met spijlen).
Haal de speciale schroefjes uit het zakje.
Leg de zijpanelen vlak op de grond neer (om beschadiging te
voorkomen is het raadzaam om er wat onder te leggen). Zorg
ervoor dat de gaatjes aan de zichtzijde zitten.
Begin met het vastzetten van de twee schroeven aan de
onderzijde links en rechts (deze zijn voor de wielen).

Daarna kun je bepalen op welke hoogte de lattenbodem moet
komen, halverwege of onderaan.
Kies je voor halverwege dan moeten in alle vier zijpanelen twee
schroefjes op die hoogte geschroefd worden.
Kies je voor onderaan dan moeten er alleen in beide lange
zijpanelen twee schroefjes bij geplaatst worden. Gebruik
hiervoor de platte schroevendraaier.
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Bij voorkeur in elkaar zetten
met twee personen.

Stap 3

Pak een lang zijpaneel en een kort zijpaneel en zet deze in een
hoek. Schuif de haken van het lange paneel in de sluitplaat van
het korte paneel en klik ze in elkaar > het korte paneel zit iets
hoger en deze kun je naar beneden drukken als de panelen goed
in elkaar vallen.

Stap 4

Pak het andere lange zijpaneel en klik deze op dezelfde manier
(als stap 3) in het korte zijpaneel.

Stap 5

Pak het laatste korte zijpaneel en klik deze op dezelfde manier
(als stap 3) aan de twee lange zijden vast.
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Stap 6

De vier zijpanelen zitten nu in elkaar. De volgende stap is om de
wielen onder het ledikant te monteren. Dit kan het beste met
twee personen worden gedaan.
Persoon A tilt het ledikant op.
Let op: pak het ledikant altijd vast aan de lange kant, want
anders klikken de panelen weer uit elkaar!
Persoon B pakt het paneel met de twee wielen en klikt deze
vanaf de onderzijde vast op de schroefjes.

Stap 7

De laatste stap is het plaatsen van de bedbodem.
Pak de bedbodem en doe deze van bovenaf in het ledikant met
de witte dopjes naar beneden. Klik de witte dopjes vast op de
schroefjes in het ledikant. Druk ze even goed aan.
Klaar is het ledikant! Veel plezier ermee.

Heb je problemen met het in elkaar zetten van dit ledikant? Of missen er bepaalde
onderdelen? Neem gerust contact met ons op via info@vimba.nl of 085 - 20 10 210.
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