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General Guidelines
EN

Ÿ Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.

Ÿ Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.

Ÿ This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when 
further information and help are needed.

Ÿ Before assembly, please make sure all accessories are intact. Please handle it gently to avoid bumps, damage 
or paint chipping when unpacking the product.

Ÿ Bamboo products may have splinters or cracks due to its fiber structure. Please check the product carefully 
before assembly.

Ÿ Check the tightness of screws and parts regularly.

Ÿ Do not place it in humid place to prevent mildew.

Ÿ Please do not wash the product. Avoid long period of sun exposure. If stain is found, wipe the product with a wet 
cloth, and dry it in a ventilated place.

Ÿ We recommend wearing gloves to prevent splinters when assembling the product.

Ÿ Keep parts and packaging materials away from children and pets as there could be injury or potential choking 
hazard.

Ÿ Keep all packaging materials (film, plastic bag, foam, etc.) away from babies and children as they may cause 
suffocation or other potential risks.

Ÿ Some products are equipped with anti-dumping strap, please install it for safety. No children are allowed to 
climb, hang or play around the product in case of any damage or injury caused by the falling of the product.

Notes

Warnings

Einleitung

DE

Ÿ Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.

Ÿ Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit 
aus.

Ÿ Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben 
werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Ÿ Prüfen Sie nach Entfernen des Verpackungsmaterials die Teile auf Vollständigkeit und mögliche 
Beschädigungen. Seien Sie bitte vorsichtig mit den ausgepackten Einzelteilen, um Kantenbeschädigungen zu 
vermeiden.

Ÿ Aufgrund der Beschaffenheit des Bambus kann es gelegentlich zu Splittern und Rissen kommen. Bitte 
überprüfen Sie das Produkt vor der Montage und Verwendung.

Hinweise



Ÿ Prüfen Sie regelmäßig auch alle Schraubverbindungen auf lose Teile.

Ÿ Um Schimmelbildung zu vermeiden, stellen Sie das Produkt bitte nicht in eine feuchte Umgebung für lange Zeit.

Ÿ Bitte waschen Sie das Produkt nicht, und vermeiden Sie das Produkt der starken Sonnenstrahlung 
auszusetzen. Wenn es Flecken auf der Oberfläche gibt, bitte mit nassem Lappen abwischen und an einer 
kühlen Stelle trocknen.

Ÿ Tragen Sie bei der Montage bitte Handschuhe.

Ÿ Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Vielzahl von 
Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

Ÿ Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, usw.) nur an Orten auf, die Kindern 
insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. 
B. Erstickungsgefahr).

Ÿ Das Produkt ist mit einem Kippschutz versehen. Den Kippschutz bitte unbedingt anbringen, um das Umkippen 
durch Zerren von Kindern und Haustieren sowie die dadurch verursachten Verletzungen zu vermeiden.

Warnhinweise

Obecné instrukce
CZ
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•  Přečtěte si pozorně návod a používejte produkt podle návodu.
•  Ponechte si tento návod pro pozdější použití.
•  Kvůli přehlednosti nemůže tento text obsahovat všechny varianty, které se mohou vyskytnout při 
montáži. Prosím zkontaktujte nás v případě, že budete potřebovat další informace a radu.

Upozornění

•  Před montáží se ujistěte, že nechybí žádné montážní díly. Rozbalujte zboží opatrně, abyste 
předešli jeho poškození nebo odprýsknutí barvy.
•  Výrobky z bambusu mohou mít praskliny nebo třísky. Prosím zkontrolujte produkt před 
montáží.
•  Pravidelně kontrolujte, jestli jsou šrouby dotažené.
•  Neumísťujte produkt do vlhkých prostor, abyste zamezili vzniku plísní.
•  Prosím nenamáčejte produkt a vyhněte se jeho dlouhodobému vystavení slunci. Pokud je to 
nutné očistěte produkt vlhkým hadříkem a nechte uschnout na větraném místě.
•  Při montáži doporučujeme použití rukavic, abyste si nezadřeli třísku.

Varování
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• Uchovávejte montážní díly mimo dosah dětí a zvířat, hrozí nebezpečí zranění nebo udušení. 
• Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastikové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí   a 
kojenců, tyto obaly představují nebezpečí udušení.
• Některé produkty obsahují pásek pro upevnění, prosím použijte tento pásek. Děti se  nesmí 
věšet ani lézt na produkt, aby nedošlo ke zranění. 

Všeobecné inštrukcie
• Pozorne si prečítajte návod a používajte produkt podľa návodu.
• Ponechajte si tento návod pre neskoršie použitie.
• Kvôli prehľadnosti nemôže tento text obsahovať všetky varianty, ktoré sa môžu vyskytnúť pri
montáži. Prosím skontaktujte nás v prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie a radu.

Upozornenie
• Pred montážou sa uistite, že nechýbajú žiadne montážne diely. Rozbaľujte tovar opatrne,
aby ste predišli jeho poškodeniu alebo odlúpnutiu farby.
• Výrobky z bambusu môžu mať praskliny alebo triesky. Prosím skontrolujte produkt pred
montážou.
• Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky dotiahnuté.
• Neumiestňujte produkt do vlhkých priestorov, aby ste zamedzili vzniku plesní.
• Prosím nenamáčajte produkt a vyhnite sa jeho dlhodobému vystaveniu slnku. Ak je to
potrebné očistite produkt vlhkou handričkou a nechajte uschnúť na vetranom mieste.
• Pri montáži odporúčame použitie rukavíc, aby ste si nezadreli triesku.

Varovanie
• Uchovávajte montážne diely mimo dosahu detí a zvierat, hrozí nebezpečenstvo zranenia
alebo udusenia.
• Uchovávajte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyrén atď.) mimo dosahu detí a
dojčiat, tieto obaly predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
• Niektoré produkty obsahujú remienok pre upevnenie, prosím použite tento remienok.
Deti sa nesmú vešať ani liezť na produkt, aby nedošlo k zraneniu.
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A B× 2 × 2

C D× 8 × 1
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