
Funkcionālās gultas


BOCK Domiflex 2 

salikšanas instrukcija
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Gultas komponenšu saraksts 

1. Galvas daļas guļamvirsma (kopā ar elektrības vadu)

2. Kāju daļas guļamvirsma

3. Sānu malas (4 gab.)

4. Gultas gali

5. Vadības pults

6. Piecelšanās stienis
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1. Gultas salikšanu sāk ar vienu gultas galu (4) un galvas daļas guļamvirsmu (1).





2. Gultas galu (4) novieto uz zemes, kā parādīts augšējā attēlā, un uz tā metāla 
stiprinājumiem (A) uzliek galvas daļas guļamvirsmu. 


3. Stiprinājumi (A) jāievieto gultas gala caurumos (B)


4. Pēc tam aizveriet aizslēgu (C) pozīcijā (D), lai nofiksētu abas gultas daļas kopā.  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5. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad gultai jāizskatās šādi. 

Ievērojiet, ka guļamvirsmas (1) motors atrodas augšpusē.





6. Paņemiet kāju daļas guļamvirsmu (2) un uzlieciet to uz galvas daļas guļamvirsmas (1) 
augšējiem metāla stiprinājumiem (E). Kad abas guļamvirmsas ir savienotas, motoriem ir 
jāatrodas kopā, kā parādīts attēlā (F)


7. Pēc tam aizveriet uz kāju daļas guļamvirmsas (2) esošos aizslēgus (C) pozīcijā (D), lai 
nofiksētu abas guļamvirsmas daļas kopā. 
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8. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad gultai jāizskatās šādi.

Ievērojiet, ka abi guļamvirsmas motori atrodas vidū - kopā.


9. Nofiksējiet abus divus gultas gala riteņus ar bremzes (G) palīdzību, nospiežot bremzes 
mēlīti uz leju, kā parādītas attēlā (H).
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10. Atveriet vaļā vadības bloka (J) vāciņu (K) piespiežot un pavelkot to augšējās sānu 
daļās (a) ar pirkstiem uz āru.


\\\\\\\\\\\\\\\


11. Pievienojiet visus motoru un pults vadus pie vadības bloka, kā parādīts attēlā (9). 
Katrs motora vads ir marķēts ar savu krāsu (N), šīs krāsas atbilst uz vadības bloka 
redzamajām krāsām (O). Pults vads (L) nav marķēts, jo uz vadības bloka tam ir speciāla 
vieta, kas atzīmēta ar vadības pults simbolu (M).
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12. Kad abi divi riteņi ir droši nofiksēti ar bremžu palīdzību un motoru un vadības pults 
vadi pievienoti vadības blokam, nolaidiet visu gultu uz leju, kā parādīts apakšējā attēlā (P). 
Ievērojiet, ka vadības pults un elektrības vadi ir novietoti pa labi no gultas, lai tie 
netraucētu turpmāko gultas salikšanas procesu.


13. Paņemiet gultas galu (4).

Lai turpinātu gultas salikšanu ir nepieciešami divi cilvēki: viens no tiem pieceļ jau saliktās 
gultas galu (b), un otrs pievieno tam gultas galu (4).


14. Gultas gala stiprinājumi (A) ir jāievieto jau saliktās gultas kāju daļas guļamvirsmas gala 
caurumos (B).
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16. Nofiksējiet abus divus tikko pieliktā gultas gala (4) riteņus ar bremzes (G) palīdzību, 
nospiežot bremzes mēlīti uz leju, kā parādītas attēlā (H).
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15. Neiebīdiet līdz galam tikko pieliktā 
gultas gala stiprinājumu (A). Atstājiet 
redzamas abas divas rievas (c), kā 
parādīts attēlā pa labi.

c

17. Paņemiet sānu malas (3).

Ievērojiet, ka tās ir atšķirīgas.

Sānu malu galos ar bultiņu ir 
norādīts, kura ir augšējā un kura ir 
apakšējā sānu mala. Attēlā pa labi ir 
redzama augšējā sānu mala (R) un 
apakšējā sānu mala (S).
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18. Pievienojiet apakšējo sānu malu (S) vienam no gultas galiem, to uzliekot uz apakšējā 
metāla stiprinājuma (d), un novietojiet otru galu uz zemes (T).








20. Pievienojiet sānu malas galu (g) pretējās puses 
gultas gala (f) apakšējam metāla stiprinājumam (d).


21. Pievienojiet augšējo sānu malu (R) augšējam 
metāla stiprinājumam (h), pēc tam pievienojiet otru 
sānu malas galu pretējās puses gultas gala 
augšējam metāla stiprinājumam (h). 


22. Atkārtojiet 18. līdz 21. punktā rakstītās darbības 
gultas otrās puses sānu malām.


23. Paceliet visas sānu malas uz augšu (U).


24. Piebīdiet līdz galam gultas galu (j) un nofiksējiet to, 
aizverot aizslēgu (k). 
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19. Lai pievienotu otru sānu malas galu (g), 
pretējā gultas galā (f) paceliet metāla 
stiprinājumu (d) uz augšu, nospiediet pogu (e) 
un nolaidiet metāla stiprinājumus (d) uz leju.
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25. Pievienojiet tikko piebīdītā gultas gala motora vadu pie vadības bloka.



26. Uzlieciet atpakaļ vadības bloka (J) vāciņu (K).


27. Lai pievienotu piecelšanās stieni (6), ievietojiet tā galu, kurā ir redzami iegriezumi (m) 
galvas daļas guļamvirsmas galā esošajā caurumā (n) kreisajā vai labajā pusē.





28. Nogrieziet visus plastmasas stiprinājumus (p), kas satur 
kopā gultas rāmi ar guļamvirsmas kustīgajām detaļām.


29. Atlaidiet visu četru riteņu bremzes. Novietojiet gultu 
vēlamajā vietā istabā. Ieslēdziet bremzes uz visiem četriem 
riteņiem. Pievienojiet elektrības vadu elektrības rozetei.


30. Funkcionālā gulta ir gatava lietošanai!
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