
Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού 

Two Cranks Manual Folding Bed User Manual 

 
Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1  

Two cranks manual folding bed installation parts as figure #1. 
 

 
Εικ./Figure #1 

 
1. Τοποθέτηση του μπλοκ σύνδεσης του πλαισίου / Installing the bed frame junction 

block 
 
Βγάλτε τα M10X20 μπουλόνια από τον ορθογώνιο σωλήνα 50x30 του 
προσκέφαλου, τραβήξτε το πλαίσιο του κρεβατιού, ταιριάξτε με την πρώτη 
τρύπα για βίδα και στερεώστε την βίδα M10X20 με τις φ10 ροδέλες. Μην 
σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα, βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ σύνδεσης του πλαισίου 
κρεβάτι μπορεί να κινηθεί. Δείτε την Εικόνα # 2/Take out M10X20 bolt from the 
50X30 rectangular tube of bed head frame, pull up the bed frame junction block, 
matching the first bolt hole and fasten by M10X20 bolt with φ10 spring washer &φ10 
flat washer. Do not over tighten the bolt, make sure the bed frame junction block still 
can move. See Figure #2. 
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Εικ./Figure #2 

2．Ενώνοντας τον σομιέ / Connecting the middle frame 

Τοποθετήστε τον ορθογώνιο 50x30 σωλήνα του πλαισίου για τα πόδια του 
κρεβατιού μέσα στο συνδετικό μέρος του πλαισίου για το κεφάλι και σφίξτε τη λαβή. 
Δείτε την Εικόνα # 3./ Insert the 50X30 rectangular tube at foot bed frame into the 
connecting part at head bed frame and tighten the handle. See figure #3.  

 
Εικ./Figure #3 

3．Τοποθετώντας τις μανιβέλες / Installing the crank shafts 

    
Ταιριάξτε την τρύπα για  M10 βίδα που βρίσκεται στο στροφαλοφόρο άξονα με την 
αντίστοιχη τρύπα στο πλαίσιο του κρεβατιού, σφίξτε τη βίδα M10X16 με ροδέλα 
ελικοειδή φ10. Ταιριάξτε την ελλειπτική τρύπα του στροφαλοφόρου άξονα με την 
αντίστοιχη τρύπα της βάσης, σφίξτε τα φ10 × 50 πριτσίνια με δεματικό και τέλος 
περάστε μέσα από την φ3 τρύπα,. Δείτε την εικόνα # 4 / Match the M10 screw hole at 
crank shaft to crank shaft base hole at bed frame, tighten the M10X16 bolt with φ10 spring 
washer. Match the elliptical hole at crank shaft to crank shaft base hole, tighten 
theφ10×50 rivet with rubber washer and finally go though φ3 hole at the rivet with tubular 
latch. See figure #4.  
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Εικ./Figure #4 

 
 

4．Τοποθετώντας το προσκέφαλο & το υποπόδιο / Connecting bed head board and 

bed foot board to bed frame 
 
Ταιριάξτε τις 4 τρύπες στο πόδι τους με τις αντίστοιχες 4 τρύπες στο πλαίσιο του 
κρεβατιού και σφίξτε τις 4 M10X25 βίδες και τα παξιμάδια. Δείτε την εικόνα # 5./ 
Match the 4 holes at bed foot board and bed head board to the 4 holes at bed frame 
respectively, and tighten with 4pcs M10X25 bolts and nuts. See figure #5. 

 

 
 

Εικ./Figure #5 

5． Λειτουργώντας τις μανιβέλες /Operation manual for crank shafts 

Χρησιμοποιήστε την μανιβέλα για την κίνηση της πλάτης / ποδιών πάνω και κάτω. 
Για να χρησιμοποιήσετε την μανιβέλα, τραβήξτε την (βλέπε Εικ. # 6), μέχρι να 
ακουστεί ένα "κλικ" και στη συνέχεια περιστρέψτε την για κίνηση πάνω και κάτω. 
Δεξιόστροφη περιστροφή είναι για κίνηση προς τα πάνω πλάτης / ποδιών και 
αριστερόστροφη περιστροφή είναι για κίνηση προς τα κάτω. Δείτε την εικόνα # 7. 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μανιβέλα, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή της μανιβέλας 
και στη συνέχεια σπρώξτε προς τα κάτω για να διπλώσετε την λαβή προς τα κάτω. 
Δείτε την εικόνα # 8. Όταν δεν χρησιμοποιείται η μανιβέλα θα πρέπει να δείχνει 
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όπως την εικόνα # 6./ Use crank shaft to achieve backrest / footrest up and down. When 
use crank, pull up the crank(see figure #6) until a “click”and then swivel the crank for up 
and down. Clockwise rotation is for backrest/ footrest up and anticlockwise rotation is for 
backrest/ footrest down. See figure #7. When not use crank, pull out the crank sleeving 
and then push down to make crank down, conceal the crank. See figure #8. Concealing 
situation see figure #6.  
 

 
 Προσοχή/Attention : Μην συνεχίζετε να γυρίζετε την μανιβέλα όταν η πλάτη ή 

τα πόδια του κρεβατιού έχει φτάσει στο υψηλότερο ή στο χαμηλότερο σημείο. 
Άσκοπη χρήση της μανιβέλας ενδέχεται αν δημιουργήσει βλάβη στον μηχανισμό 
ανύψωσης & δυσλειτουργία. / Do not continue to turn the crank when the back’s or 
leg’s frame of the bed has reached the highest or lowest point. Unnecessary use of the 
crank may damage the hoist mechanism and malfunction.  

 

 
Εικ./Figure #6                      Εικ./Figure #7 

 
 

           
 
 
 

Εικ./Figure #8 
 
6. Τροχοί & Κάγκελα ενδέχεται να είναι προαιρετικά / Castor and European side rails 
can be optional. 
 
6.1 Τοποθετώντας τους τροχούς / Installing castor 
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Εισάγετε το στέλεχος του τροχού στο σωλήνα και ταιριάξτε το με την οπή της βίδας, 
σφίξτε τη βίδα με την ελικοειδή ροδέλα. Πατήστε το μεγάλο κουμπί φρένων για να 
επιτευχθεί το κλείδωμα και το μικρό κουμπί φρένων για το ξεκλείδωμα. Δείτε την 
εικόνα # 9 / Insert castor stem into bed board tubular tube and match the screw hole, 
tighten the bolt with spring ring. Step brake paddle to achieve locking and step unlocking 
paddle to achieve unlocking. See figure #9.  

          

Ξεκλείδωτη θέση/Unlocking Status           Κλειδωμένη θέση/Locking Status 
 

Εικ./Figure #9 
 
       
6.2 Τοποθετώντας τα κάγκελα / Installing side rails 
 
6.2.1 Έχοντας το πλαίσιο του κρεβατιού σε οριζόντια θέση, τοποθετήστε τις βάσεις 

στον 50x30 ορθογώνιο σωλήνα του πλαισίου. Δείτε την εικόνα # 10. Σφίξτε το 
παξιμάδι με το μπουλόνι, ενισχύστε με την φ8 ροδέλα. Δείτε την εικόνα # 10Α 
και 10Β #. / At ideal position of the bed frame, insert the side rail installing base into 
50x30 rectangular tube at bed frame. See figure #10. Tighten the nut with bolt, 
reinforce sleeve and φ8 flat washer. See figure #10A and #10B. 
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Εικ./Figure #10A                          Εικ./Figure #10B 
 
6.2.2 Επαναλάβετε την παραπάνω μέθοδο (βήμα 6.2.1) για να τοποθετήσετε το άλλο 
κάγκελο. / Repeat the above installation method as 6.2.1 to install the other side rail. 
 
6.2.3 Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί της λαβής και τραβήξτε προς τα κάτω το 

κάγκελο, ώστε να συμπτυχτεί προς τα κάτω. Δείτε την εικόνα # 11. Τραβήξτε 
προς τα πάνω το κάγκελο μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ" για να κλειδώσει και 
να μείνει πάνω. Δείτε το σχήμα # 11. / Pull out the handle button and pull down the 
side rail sideling to make side rail down. See figure #11. Pull up the side rail until a 
“click” to make side rail get rigid and up. See figure #11. 

 
 
 
 

  
 

Εικ./Figure #11 
 
 

Βίδα/
bolt 

Ενισχυμένη 
εσωτερική 
πλευρά / 
Reinforce cover 
installed at inner 
side of side rail 

Ενισχυμένη 
εσωτερική 
πλευρά  / 
Reinforce 
cover installed 
at inner side 
of side rail 

Παξιμάδι/ nut 

Κουμπί λαβής 
/Button for 
handle 

Κάγκελο σε κάτω θέση / 
Down situation for side rail 

Κάγκελο σε όρθια θέση / Lifting 
situation for side rail 



7. Εγγύηση/Warranty: Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. 
Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από 
κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one 

(1) year. The warranty covers factory defects and not damages from 

misuse/maintenance product. 

 
 

Φόρμα Εγγύησης/Warranty Claim Form  
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