MONTERINGSANVISNING BRUNSTAD FANTASY

NORSK

www.brunstad.no

GRATULERER MED DIN NYE FANTASY SOFA!
Når du har pakket ut delene, begynn alltid monteringen med modulen lengst til venstre (sett
forfra). Deretter tar du modul for modul mot høyre. Følg rådene i monteringsveiledningen.

Kontroller at du har mottatt alle deler. Din Fantasy skal inneholde følgende:
___ pose som inneholder koblingssylindere, koblingsbeslag, umbrakoskruer og -nøkkel.
___ pose som inneholder vingemuttere, gjengebolter, skiver og treforinger.
___ stk ben, med plastskiver og filtknotter.
1 hefte med vedlikeholdsveiledning
Når du har pakket ut delene, begynn alltid monteringen med modulen lengst til venstre (sett
forfra). Deretter tar du modul for modul mot høyre. Følg rådene i monteringsveiledningen.

Sammenkoblingssylindere

Sammenkoblingsbeslag

Umbrakoskruer

Umbrakonøkkel

Vingemuttere
til montering av
vanger

Gjengebolter
til montering av
vanger

Skiver til montering
av vanger

Trefòringer for
montering av ben
på sarg

1.
Hvis ditt sofaoppsett har
et armlene eller dekkplate
til venstre, sett forfra, start
med å montere denne til
første modul. Legg sofaen
på rygg.
Dersom ditt sofaoppsett
har en endeavslutning
til venstre, begynner du
monteringen som vist fra
punkt 7 og videre.
Avslutter ditt sofaoppsett
med en vange, monterer
du denne som vist under
punktene 2-6.

2.
Skru gjengeboltene ca 1 cm inn
i vangen

3.
Før
vangen
med
gjengeboltene
på
plass inn i hullene uten
gjenger, i sofadelen.

4.
Tre på skivene, fest vingemuttere og stram godt til.

5.
Monter filtknotter under og sett plastskiver på
toppen av bena.

6.
Velg selv om du ønsker bena montert
ENTEN på vangen ELLER på sargen.
Bruk da trefòringen i sporet mellom ben
og sarg.

7.
Sammenkoblingsbeslag FORAN. Sett
på beslag (på høyre side av modulen) som vist på bildet. Fest løst med
skrue.
8.
Sammenkoblingsbeslag BAK. Sett på beslag (på høyre side av modulen) som vist
på bildet. Fest løst med skrue.

9.
Benet skrus fast i beslaget. (Husk plastskive og
filtknott). Bolten i benet skal altså stå MELLOM
de to modulene. Skyv nå benet helt inn mot
modulen før du strammer skruen til sammenkoblingsbeslaget helt fast.
10.
Den første modulen er nå ferdig montert, og kan stå på fire ben.

11.
Monter 2 stk sammenkoblingssylindere (på
venstre side) i den neste modulen. Pass på
å sette sylinderene riktig vei, den flate delen innerst. Sylindrene skrues inn i de ferdig
gjengede hullene med umbrakoskruene.

12.
På hjørnedel (og på øy), skal koblingsbeslaget monteres i FORKANT slik
at “haken” kommer frem. I BAKKANT
monteres det som vist tidligere.

13.
Monter deretter på koblingsbeslag og ben
på høyre side av modulen, på samme måte
som beskrevet i punktene 9 og 10. Husk
ben i bakkant av hjørne og vinkelmoduler.

14.
Modulen med sammenkoblingssylindrene føres så inn i de tilpassede “nøkkelhullene” på
modulen til venstre. Når du har fått plassert sylindrene inn i hullene, presser du modulen
ned. Modulene er nå hektet sammen.

15.
Fortsett å montere de påfølgende modulene
i ditt eget oppsett på samme måte. Sammenkoblingssylindrene skal alltid være på venstre
side av hver enkelt modul. bena skal alltid
være på høyre side av modulen. Avslutt oppsettet med vange, bordmodul eller endeavslutning.

Eksempel på ben som er riktig montert i hjørnedel og i skjøt mellom to moduler.

KOS DEG I DIN NYE FANTASY SOFA!
Denne monteringsanvisningen og annen informasjon finner du på www.brunstad.no
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