AKVA VEGA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokkelrammen samles med aluminiumshjørner (1).
Monter hovedgærdebeslag, hvis sengen er med hovedgærde (2).
Monter hovedgærdet ved at sætte åbningerne i bunden af gavlen ned over
hovedgærdebeslagene (2).
Hvis hovedgærdet er med lamper, fastgøres disse fra indersiden af gavlen (2.1). Husk at
tilslutte strømmen.
Stabilisatorerne placeres inde i sokkelrammen. Se vejledning for Akva Box.
Bundpladerne lægges på sokkelrammen og samles med firben (3). Se evt. vejledning for
Akva Box.
Saml krom benene med skruerne (4.1). Placer dem rundt om soklen.
Hvis sengen er med hovedgærde, monteres der i hovedenden kromben til gavl. Hvis
sengen er uden gavl, er kromben til hoved- og fodende ens (4.2).
Inden den polstrede ramme samles, monteres det lille forkromede vinkelbeslag løst i de
forborede huller med spændeskiven (5).
Rammen sættes på bundpladen, hvor bundpladen passer i udfræsningen (6). Samles med
vinkelbeslag. Vinkelbeslagene skrues først løst fast i alle fire hjørner. Når rammen er
samlet, spændes skruerne.
Krombenene monteres på den polstrede ramme ved at skrue dem fast til det lille
vinkelbeslag (6.1). Vinkelbeslaget kan justeres samtidig med, at benene skrues fast.
Fastgør rammen til bundpladen med et vinkelbeslag.
Monter bunden af betrækket, så Akva-logoet placeres i fodenden (7). Tag toppen af, sæt
fikseringspadlerne i hullerne i bunden af betrækket, fastgør betrækket ved at sætte
padlerne i hullerne på bundpladen.
Skumrammens sider (8) lægges først i betrækket, herefter lægges skummets ender i (9).
Varmelegeme(r) lægges på (10). Ledningen føres under skumrammen og igennem hullet
i betræksbunden og bundpladen som vist på tegningen. Se vejledning for Akva Vital
Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
Monter sikkerhedsdugen (11). Sikkerhedsdugen leveres i to varianter: inliner eller
outliner.
Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende skum- eller vanddivider i
sengens midte (11), når sikkerhedsdugen er monteret.
Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (12). Se vejledning for madras.
Efter påfyldning af vand, udluftning og påfyldning af Long Life (vanddesinfek-tionsmiddel)
lynes betrækkets top på betræksbunden (13). Se i øvrigt vejledning for betræk.
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