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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 Do not put items on the top as it is too high and may topple.

Ÿ Keep the open end of each shelf in the same direction.

Ÿ Please check the product condition regularly for safe use; do not place overweight items or hang heavy items 
on its outside to prevent toppling or damage.

Ÿ The connecting joints are very tight for safer connecting; do not assemble or disassemble the product violently; 
it may cause damage to the products or unnecessary injury.

Ÿ Keep the product away from heat sources.

Ÿ Do not modify or remove the parts as it may damage the product’s functionality.

Ÿ Keep children away from parts and accessories during assembly as it may be fatal if swallowed or inhaled.

Ÿ Keep children away from all packaging materials (film, plastic bag, etc.) as there may be choking hazards and 
other unforeseen risks.

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 Stellen Sie nicht alle Sachen auf die obere Ablage, um ein Umkippen zu vermeiden.

Ÿ Die Ränder jedes Ablagefachs sind differenziert, bei der Montage stellen Sie bitte sicher, dass jede Ablage in 
die gleiche Richtung weist und jede Seite mit gleicher Höhe abgestimmt ist.

Ÿ Prüfen Sie regelmäßig den Zustand/die Vollständigkeit des Produkts und stellen Sie nicht alle schweren 
Gegenstände auf nur eine Seite, um ein Umkippen zu vermeiden.

Ÿ Um eine feste Verbindung zu gewährleisten und Beschädigungen des Produktes, besonders der 
Verbindungsteile, zu vermeiden, sollten Sie das Produkt NICHT mehrmals auf- und abbauen.

Ÿ Das Produkt soll vor Hitzequellen geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Hinweise
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Ÿ Das Fehlen eines Einzelteiles und die Veränderung des Produktes beeinträchtigen die Funktionen und 
Sicherheit des Produktes. Ändern Sie das Produkt NICHT, oder benutzen Sie bitte ALLE Einzelteile.

Ÿ Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Die Zubehörteile dürfen nicht in die Händen 
von Kleinkindern kommen, sie 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).

Warnhinweise

Obecné instrukce
CZ

Ÿ Přečtěte si pozorně návod a používejte produkt podle návodu.
Ÿ Ponechte si tento návod pro pozdější použití. 
Ÿ 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. 

Ÿ
 Nestavte všechny věci pouze na horní polici, regál by mohl přepadnout. 
Ÿ Okraje každé poličky se liší, při montáži se ujistěte, že všechny poličky směřují stejným 
směrem a strany mají stejnou výšku.
Ÿ Kontrolujte pravidelně stav regálu a nevěště těžké věci na jednu jeho stranu, aby nedošlo k 
jeho převrácení.
Ÿ Aby byla zajištěna pevnost spojů produktu a nedošlo k jeho poškození, neměl by být 
produkt demontován a znovu smontován. 
Ÿ Nestavte skříňku vedle zdrojů tepla (topení/krb/oheň). 

Ÿ Neupravujte produkt a neodstraňujte žádné jeho části, může dojít k jeho poškození. 
• Během montáže udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od Vašeho pracovního prostoru. V
balení je obsaženo množství malých částí, které by mohly být životu nebezpečné při jejich 
spolknutí nebo vdechnutí . 

• Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastikové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí
a kojenců, obaly představují nebezpečí udušení.

Upozornění 

Varování

SK
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Všeobecné inštrukcie
Ÿ 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.

Ÿ Nepokladajte všetky veci iba na hornú policu, regál by mohol prepadnúť.
• Okraje každej poličky sa líšia, pri montáži sa uistite, že všetky poličky smerujú rovnakým
smerom a strany majú rovnakú výšku.
• Kontrolujte pravidelne stav regálu a nevešajte ťažké veci na jednu jeho stranu, aby nedošlo k
jeho prevráteniu.
• Aby bola zaistená pevnosť spojov produktu a nedošlo k jeho poškodeniu, nemal by byť
produkt demontovaný a znovu zmontovaný.
• Nestavajte skrinku vedľa zdrojov tepla (kúrenie / krb / oheň).

Ÿ Neupravujte produkt a neodstraňujte žiadne jeho časti, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
• Počas montáže udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od Vášho pracovného priestoru. V
balení je obsiahnuté množstvo malých častí, ktoré by mohli byť životu nebezpečné pri ich 
prehltnutiu alebo vdýchnutiu.
• Uchovávajte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyrén atď.) mimo dosahu detí a
dojčiat, obaly predstavujú nebezpečenstvo udusenia. 

Upozornenie

Varovanie
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