Navodila za
montažo

KLUBSKA MIZICA HRAST
RUSTIKALNA
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Obseg dobave

Obseg dobave
1 Mizna plošča
2 Noga A
3 Noga B
4 Vijak, 4x
5 Zaščita za tla, 4x

Navodilo za uporabo in garancijska kartica (brez slike)
Potrebno orodje, ki ni vsebovano v dobavi
6 Križni izvijač
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Splošno

Splošno
Navodila za montažo preberite in jih shranite
To navodilo za montažo spada k izdelku klubska mizica hrast rustikalna (v
nadaljevanju besedila imenovanem tudi »izdelek«). Vsebuje pomembne
informacije o montaži in uporabi.
Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za montažo, zlasti
varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali
škodo na izdelku.
Navodila za montažo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije.
Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.
Navodila za montažo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim
osebam, jim predajte tudi ta navodila za montažo.

Razlaga znakov
V teh navodilih za montažo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

OPOZORILO!

OBVESTILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne
izognete, so lahko posledice smrt ali hude
poškodbe.
Ta opozorilna beseda svari pred morebitno
materialno škodo.

Za odpiranje embalaže ne smete nikoli uporabiti ostrega noža ali
drugih koničastih predmetov. Lahko namreč poškodujete vsebino.

Ne stopajte na izdelek

Lomljiva vsebina pakiranja

Vsebino pakiranja je treba načeloma vselej transportirati, pretovarjati
in skladiščiti tako, da puščice vselej kažejo navzgor.
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Splošno
Zaščitite pred vlago.

Varnost
Predvidena uporaba
Izdelek je namenjen izključno odlaganju majhnih predmetov in
podobnega. Ni primeren kot nadomestek lestve, podstavek,
telovadna oprema za otroke itd.
Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi in ne uporabi v
poslovne namene. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano
v teh navodilih za montažo. Vsaka druga uporaba velja za
nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe
oseb. Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo,
ki bi nastala kot posledica nenamenske ali napačne uporabe.
Varnostni napotki

OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve in poškodb!
Otroci se lahko zadušijo z majhnimi deli ali embalažo, se z njimi
poškodujejo, ali pa se celo poškodujejo na izdelku.
- Otroci naj ne bodo v bližini embalažne folije in ostale
embalaže.
- Pazite, da otroci ne bodo dajali v usta majhnih delov, npr.
vijakov.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z izdelkom.
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Preverjanje izdelka in vsebine dostave

Preverjanje izdelka in vsebine dostave
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve!
Otroci se lahko pri igranju z embalažno folijo vanjo zapletejo in
zadušijo.
- Poskrbite, da se otroci ne igrajo z embalažno folijo.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodbe!
Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim
koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.
- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Izdelek z obema rokama dvignite iz embalaže.
2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje "Obseg dobave").
3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Okvarjenega izdelka ne
uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski
kartici.

Navodila za montažo
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nestrokovna montaža ali rokovanje z izdelkom lahko povzročita
poškodbe ali materialno škodo.
- Izdelek montirajte na mehki in čisti podlagi. Npr. na podlago
položite odejo, da se površine ne bodo opraskale ali
poškodovale.
- Montažo izvajajte pazljivo in upoštevajte navodila za montažo.
- Izdelek postavite na ravno, suho in dovolj stabilno površino.

Izdelek montirajte s pomočjo naslednjih navodil in grafičnega prikaza.
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Navodila za montažo
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1. Položite mizno ploščo 1 , s spodnjo stranjo usmerjeno navzgor, na ravno in
čisto površino.
2. Namestite nogo A 2 na dve od štirih izvrtin v mizni plošči.
3. Trdno privijte nogo A s pomočjo dveh vijakov 4 in križnega izvijača 6 .
4. Namestite nogo B 3 na nogo A.
Upoštevajte vdolbine v nogah.
5. Trdno privijte nogo B s pomočjo dveh vijakov.
6. Nalepite štiri zaščite za tla 5 na spodnjo stran nog.
7. Postavite mizo na noge.
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Čiščenje

Čiščenje
OBVESTILO!
Nevarnost poškodbe!
Neustrezna uporaba izdelka lahko povzroči poškodbe.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih
predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti
lahko poškodujejo površine.
1. Nečistoče odstranite z rahlo navlaženo krpo.
2. Potem izdelek obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča muck.
Priporočamo, da mizo enkrat letno naoljite z lanenim oljem ali s firnežem lanenega
olja.

Vzdrževanje
- Redno preverjajte vse vijačne spoje in jih po potrebi zategnite.
Zaradi zrahljanih vijačnih spojev se zmanjša varnost in obstaja nevarnost
telesnih poškodb.

Shranjevanje
Pred shranjevanjem morajo biti vsi deli popolnoma suhi.
- Izdelek vedno hranite na suhem kraju.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte tako, da bo otrokom nedostopen, varno zaklenjen in ga
skladiščite na temperaturi med +5 °C in +20 °C (sobna temperatura).
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Model:

B152553

dimenzije (Š × G × V):

60 × 60 × 40 cm

Material:

Mizna plošča: Hrast masivni les naoljen
noge: kovinske, matirano črne

Teža:

6 kg

maks. obremenljivost:

20 kg

Številka izdelka:

720072

Odstranjevanje
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo med odpadke zavrzite ločeno glede na vrsto materiala.
Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med
sekundarne surovine.

Odlaganje izdelka med odpadke
Izdelek odstranite skladno z veljavno zakonodajo in predpisi v vaši državi.

10

SI
Distributer:
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