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Step 1: Attach dow
el (H

), m
iniflix bolt (I) and m

iniflix housing (J) to all w
ooden parts as show

n.
Βήμα 1: Συνδέστε το π

είρο (H
), το μπ

ουλόνι (I) και το π
ερίβλημα (J) σε όλα τα ξύλινα μέρη όπ

ω
ς φαίνεται 

στην εικόνα.

H
eadboard end

Τελείω
μα κεφαλαριού

Footboard end
Τελείω

μα π
οδαρικού



Step 2: Attach w
hite nail (R

) to w
ooden side rail (G

), w
ooden m

iddle panel (F) and footboard w
ooden end 

bottom
 panel (E). Place w

hite nail (R
) at non-edging side.

Βήμα 2: Συνδέστε το λευκό καρφί (R
) στο ξύλινο π

λαϊνό π
άνελ (G

), το ξύλινο μεσαίο π
άνελ (F) και το ξύλινο 

κάτω
 π

άνελ (E). Τοπ
οθετήστε το λευκό καρφί (R

) στην π
λευρά χω

ρίς άκρη.

Step 3: Attach w
ooden side rail (G

) to w
ooden m

iddle panel (F) and tighten (O
) using (M

).
Βήμα 3: Συνδέστε το ξύλινο π

λευρικό π
άνελ (G

) στο ξύλινο μεσαίο π
άνελ (F) και σφίξτε 

το (O
) χρησιμοπ

οιώ
ντας το (M

).

Step 4: Attach footboard w
ooden end bottom

 panel (E) to the 
w

ooden side rail (G
).

Βήμα 4: Συνδέστε το ξύλινο κάτω
 π

άνελ του π
οδαρικού (E) στα 

ξύλινα π
λευρικά π

άνελ (G
).

This is how
 a m

ini fix w
orks..

The head of the m
ini fix housing goes into the open 

m
outh of the m

ini fix bolt. You then turn the m
ini fix 

housing so it tightens over the m
ini fix bolt.

Έ
τσι λειτουργεί ένα m

ini fix .. 
Η

 κεφαλή του π
εριβλήματος μm

ini fix π
ηγαίνει στο 

ανοιχτό στόμα του μπ
ουλονιού m

ini fix. Στη συνέχεια 
γυρίζετε το π

ερίβλημα m
ini fix έτσι ώ

στε να σφίγξει 
π

άνω
 απ

ό το μπ
ουλόνι m

ini fix.
H

eadboard end
Τελείω

μα κεφαλαριού

Footboard end
Τελείω

μα 
.........

Step 5: Attach w
ooden end panel (D

) to the w
ooden side rail (G

) and tighten (O
) using (M

).
Βήμα 5: Συνδέστε το ξύλινο ακραίο π

άνελ (D
) στα ξύλινα π

λαινά π
άνελ(G

) και σφίξτε το (O
) χρησιμοπ

οιώ
ντας 

το (M
).



A
ttention: Please ensure that (L) screw

 is being attach as per 
the A

.I. show
n to avoid base being collapse.

Π
ροσοχή: Β

εβαιω
θείτε ότι η βίδα (L) συνδέεται σύμφω

να με 
τις Ο

δηγίες Συναρμολόγησης, όπ
ω

ς φαίνεται, για να 
απ

οφευχθεί η κατάρρευση της βάσης.

Step 8: Slide the center rail (S) to the headboard (A) and the footboard (B). Tighten screw
s (L) 

usng screw
 driver (not incuded) to the headboard (A) and the footboard (B).

Βήμα 8: Σύρετε την κεντρική ράγα (S) στο κεφαλάρι (A) και στο κάτω
 μέρος (B). Σφίξτε τις βίδες 

(L) με κατσαβίδι (δεν π
εριλαμβάνεται) στο κεφαλάρι (A) και στο π

οδαρικό (B).

Step 6: Attach w
ooden fram

e to side rail (C
).

Βήμα 6: Συνδέστε το ξύλινο π
λαίσιο στις π

λαινές τραβέρσες (C
).

This is how
 a m

ini fix w
orks..

The head of the m
ini fix housing goes into the open 

m
outh of the m

ini fix bolt. You then turn the m
ini fix 

housing so it tightens over the m
ini fix bolt.

Έ
τσι λειτουργεί ένα m

ini fix .. 
Η

 κεφαλή του π
εριβλήματος μm

ini fix π
ηγαίνει στο 

ανοιχτό στόμα του μπ
ουλονιού m

ini fix. Στη συνέχεια 
γυρίζετε το π

ερίβλημα m
ini fix έτσι ώ

στε να σφίγξει 
π

άνω
 απ

ό το μπ
ουλόνι m

ini fix.

Step 7: Attach side rail (C
) to headboard (A) by pushing the bracket dow

n to fit it.
Βήμα 7: Συνδέστε τις π

λαινές τραβέρσες (C
) στο κεφαλάρι (A) π

ιέζοντας το βραχίονα π
ρος τα κάτω

 για να  
εφαρμόσει.



Step 9: Tighte screw
s (Q

) using screw
 driver (not included) to the side rail (C

). Tighten all the 4 corner.
Βήμα 9: Σφίξτε τις βίδες (Q

) χρησιμοπ
οιώ

ντας το κατσαβίδι (δεν π
εριλαμβάνεται) στην π

λαινή τραβέρσα (C
). Σφίξτε και τις 4 γω

νίες.

A
ttention: D

o not m
ove the bed w

ith the 
m

attress on. D
o not drag the bed on rough 

surfaces or on rags.
Π

ροσοχή: Μ
ην μετακινείτε το κρεβάτι μαζί με 

το στρώ
μα. Μ

ην σύρετε το κρεβάτι σε τραχιές 
επ

ιφάνειες ή π
άνω

 σε χαλιά.



Οδηγίες Φροντίδας για τα υφασμάτινα κρεβάτια

1. Για να απομακρυνετε τη σκόνη καλό θα ήταν να περαστεί με μία ηλεκτρική σκούπα. 

Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα με τη μαλακή βούρτσα για να αποφύγετε τον κίνδυνο να 

τραβηχτούν τα νήματα του υφάσματος και να γδαρθεί το ύφασμα.

2. Απαγορεύεται η χρήση χημικών προιόντων και λευκαντικών καθώς προκαλούν ξεθώριασμα, 

αποχρωματισμούς και λεκέδες στο ύφασμα.

3. Σε περίπτωση ατυχήματος μπορείτε να ταμπονάρετε την περιοχή με ένα στεγνό καθαρό πανί ή 

απορροφητικό χαρτί. Θα πρέπει να αποφύγετε να ασκήσετε πολύ μεγάλη πίεση ή να τρίψετε το σημείο, 

καθώς έτσι ο λεκές θα εισχωρήσει μέσα στις ίνες δυσκολεύοντας την αφαίρεσή του.




