Pegboard | SZARAGI
WAŻNE: Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki, zanim rozpoczniesz użytkowanie produktu. Zachowaj instrukcję na przyszłość
i stosuj się do zawartych w niej zaleceń.
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Mebel przeznaczony jest
do użytku w pomieszczeniach. Nie umieszczaj go w bezpośredniej
styczności ze źródłami
ciepła (takimi jak piecyki, kaloryfery, kominki,
zasilacze, świece) ani
w miejscach zagrożonych zalaniem. Nadmierne zawilgocenie
mebla może spowodować odkształcenia sklejki
(wybrzuszenia, puchnięcie) lub jej odbarwienie.
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Pegboard montuj na
stabilnych,
równych
i czystych powierzchniach. Kołki dołączone
do pegboarda przeznaczone są do montażu na ścianach betonowych. Montaż na
ścianach innego typu
wymaga samodzielnego dopasowania odpowiednich kołków oraz
sprawdzenia stabilności ściany. Nie przymocowuj
pegboarda
do powierzchni innych
mebli – montaż na innym meblu może grozić jego przeważeniem
oraz wypadkiem.
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Nie przykręcaj mebla
bezpośrednio nad dziecięcym łóżeczkiem.
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Przed rozpoczęciem użytkowania mebla sprawdź,
czy jest dokładnie przykręcony do ściany oraz
czy jego elementy (akcesoria) są prawidłowo zamocowane w otworach.
Po każdej zmianie układu akcesoriów, sprawdzaj sposób ich zamocowania.
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Nie używaj mebla, jeżeli
któraś z jego części jest
uszkodzona.
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Przestawianie elementów pegboarda powinno
odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Na
meblu nie należy siadać, wspinać się po nim
ani podciągać.
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Mebel
przeznaczony
jest do przechowywania niewielkich przedmiotów takich jak zabawki, artykuły szkolne
i biurowe oraz akcesoria
pielęgnacyjne.
Nadmierne
obciążenie może spowodować
uszkodzenie elementów mebla oraz wpłynąć na bezpieczeństwo
jego użytkowania.
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Bezpieczna nośność
półka – 2 kg
półka z ogranicznikami – 3 kg
tacka – 1 kg
kwietnik – 1 kg
haczyk – 1 kg
kubek – 0,5 kg

Elementy pegboarda
takie jak haczyki, linka
na zdjęcia oraz spinacze nie powinny znajdować się w zasięgu
dzieci poniżej trzeciego roku życia.
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Mebel zalany wodą
lub innym płynem niezwłocznie osusz za pomocą suchej szmatki.
Zabrudzenia usuwaj za
pomocą suchej szmatki lub szmatki zwilżonej
wodą i niewielką ilością
detergentu. Stosowanie
zbyt silnych detergentów może doprowadzić
do zmiany koloru sklejki.

!!

