UNIVERZÁLNY STOLÍK MULTI 2v1
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené manipuláciou s výrobkom v rozpore s týmto návodom. Nosnosť dosky pri jej rovnomernom zaťažení je 5-10 kg v závislosti na výške dosky.
Pre maximálnu výšku je povolené zaťaženie 5 kg. Pri aplikácii ako stolík závesný je max. zaťaženie dosky 10 kg.
POPIS ČASTÍ
A - doska stolíka
B - závesy (pri použití ako stolík závesný)
C - vzpera dosky (pri použití ako stolík závesný)
D - vzpera dosky (pri použití ako stolík stojací)
E - záslepky otvorov dosky (pri použití ako stolík stojací)
F - úchyt dosky (pri použití ako stolík závesný)
G - úchyt dosky (pri použití ako stolík stojací)
H - stojky (pri použití ako stolík stojací)
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Tento stolík má 2 varianty použitia.
Možno použiť ako stolík stojací,
polohovateľný alebo ako stolík
balkónový, závesný.
Pre požadovaný variant zostavte
podľa vyobrazenia vpravo:
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ZÁVES
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POLOHOVACÍ
3 sklony dosky
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SKLADACÍ

VÝSUVNÝ

na jednoduché
uloženie

výška 51-70 cm

detský
stolík

servírovací
stolík

PC stolík

raňajky
v posteli

pri domácom
liečení

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Čistite vodou navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne abrazívne ani umývacie prostriedky, či agresívne chemické
čistidlá.

Ochrana životného prostredia
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie
výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej
likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené
pokuty.
Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode
na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa
neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.
Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku bežného používania.
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie,
výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu).
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.).
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo
nevhodných nástrojov a pod.
- na škody vzniknuté použitím neoriginálnych adaptérov alebo na použitie originálneho adaptéra k inému výrobku. Je vždy nutné dodržať vzájomnú kompatibilitu
v rámci jedného výrobku.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému
poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na pripadne zmeny v návode na používanie a neručí
za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

