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Einleitung

General Guidelines

DE

EN

Notes 

Warnings 

Hinweise

Warnhinweise

Ÿ Read the following instructions carefully and use the product accordingly. 

Ÿ 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. Contact us if further 
information and help are needed.

Ÿ Assemble the product strictly according to the steps in the instructions.

Ÿ During assembly, first loosely align the screws with pre-drilled holes and then tighten all the screws one by one.

Ÿ The laundry bags can not be washed by machine or cleaned with any caustic detergents (acidic or alkaline).

Ÿ There may be a smell of "new" when first opening the package. If so, clean the laundry bags with water, air 
them out in a well-ventilated place to dry, and the smell will disappear.

Ÿ Children are not allowed to assemble the product. During assembly, keep small parts out of the reach of 
children as they may be fatal if swallowed or inhaled.

Ÿ Children are not allowed to stand, climb, or play on the product to avoid serious bodily injury by the toppling.

Ÿ Keep plastic packing bags out of reach of children to avoid any potential danger, such as suffocation.

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 Bauen Sie das Produkt bitte streng nach Anleitung auf.

Ÿ Ziehen Sie die Schrauben bei der Montage bitte nicht sofort an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die 
vorgebohrten Öffnungen eingesetzt haben, sollten Sie diese vorsichtig festziehen.

Ÿ Reinigung der Wäschesäcke: Nicht für die Waschmaschine geeignet; nutzen Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel (Säure/Alkali).

Ÿ Es könnte sein, dass das Produkt beim Auspacken einen leichten Geruch aufweist. Um diesen Geruch zu 
beseitigen, können Sie die Säcke vor der Nutzung mit Wasser abwaschen und anschließend an einem gut 
belüfteten Ort trocknen lassen.
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Obecné instrukce
CZ

Upozornění

Varování 

Ÿ Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören viele Kleinteile, 
die beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein können.

Ÿ Um durch Umkippen verursachte Verletzungen zu vermeiden, dürfen sich Kinder unter keinen Umständen auf 
das Produkt stellen, auf dieses klettern oder damit spielen.

Ÿ Verwahren Sie Verpackungsteile wie Folien oder Plastikbeutel nur an Orten, die Kindern nicht zugänglich sind. 
Verpackungsteile bergen oftmals nicht erkennbare Gefahren (z.B. Erstickungsgefahr).

•  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. 

•  Při montáži postupujte přesně podle návodu.
•  Při montáži nejdříve volně vložte všechny šrouby do předvrtaných otvorů a následně je 
utáhněte.
•  Po rozbalení mohou být tašky na prádlo lehce cítit „novotou“, prosím omyjte je vodou a 
nechte uschnout ve větrané místnosti, abyste se zbavili zbytků pachu.
•  Nevystavujte produkt dlouhodobě přímému slunci , mohla by se zkrátit jeho životnost.
•  Tašky na prádlo se nesmí prát v pračce. Nepoužívejte žádné agresivní prací prostředky. 
Nečistoty mohou být odstraněny pomocí vlhké houbičky.

•  Děti nesmí montovat produkt. Během montáže udržujte malé části mimo dosah dětí, hrozí 
nebezpečí jejich spolknutí nebo vdechnutí.
•  Děti nesmí stoupat, lézt ani si hrát na produktu, hrozí nebezpečí zranění.
•  Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastikové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí  a 
kojenců, tyto obaly představují nebezpečí udušení.

• 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.
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Upozornenie

Varovanie

•  Pri montáži postupujte presne podľa návodu.
•  Pri montáži najskôr voľne vložte všetky skrutky do predvŕtaných otvorov a následne ich utiahnite.
•  Po rozbalení môžu byť tašky na bielizeň ľahko cítiť "novotou", prosím umyte ich vodou a nechajte 
uschnúť vo vetranej miestnosti, aby ste sa zbavili zvyškov pachu.
•  Nevystavujte produkt dlhodobo priamemu slnku, mohla by sa skrátiť jeho životnosť.
•  Tašky na bielizeň sa nesmú prať v práčke. Nepoužívajte žiadne agresívne pracie prostriedky. 
Nečistoty môžu byť odstránené pomocou vlhkej hubky.

•  Deti nesmú montovať produkt. Počas montáže udržujte malej časti mimo dosahu detí, 
hrozí nebezpečenstvo ich prehltnutia alebo vdýchnutia.
•  Deti nesmú stúpať, liezť ani sa hrať na produkte, hrozí nebezpečenstvo zranenia.
•  Uchovávajte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyrén atď.) mimo dosahu 
detí a dojčiat, tieto obaly predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
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