












M540



M540

E



CZ 

Obecné instrukce 

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 

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.  

SK 

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 použití 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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