Babbo® bababútor
Polcok
Használati utasítás
„FONTOS – A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ ŐRIZZE MEG – FIGYELMESEN OLVASSA EL!”
A termék használata előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen! Így elkerülheti a nem megfelelően használt polc okozta baleseteket,
problémákat.

FIGYELEM!
„A fulladásveszély elkerülése végett távolítsa el a polc műanyag csomagolását a termék használata előtt.
Ezt a borítást azután meg kell semmisíteni vagy csecsemőktől és gyermekektől távol kell tartani.”
- A bútorok összeszerelést nem igényel, mivel a gyártás folyamán kompletten összeszerelt, ragasztott kivitelben készült el.

- Soha ne hagyja gyermekét felnőtt felügyelete nélkül! Mindig tartsa szem előtt!

- Ne helyezze a bútorokat ablak közelébe, ahol a függöny vagy sötétítő zsinórja fulladást okozhat.
- Tartsa távol a bútorokat tűzhelytől, radiátortól vagy más balesetveszélyes helytől.
- Ne használja a bútorokat, ha bármely része hiányzik vagy törött. Csak a gyártó vagy forgalmazó által rendelkezésre bocsájtott
alkatrészeket és kiegészítőket használja
A polcok terhelhetősége, és használata:
- Ne helyezzen a polcokra 5kg-nál nehezebb súlyt.
- Ne helyezze el a polcokat olyan falon, melynek minősége nem megfelelő, így a polc leszakadhat.
- Ne helyezze el a polcot a kiságy fölé, a balesetek elkerülése végett!
- A polcok elhelyezését bízza szakemberre
- Ne használjon más alkatrészeket a polc rögzítéséhez, csak a gyártó által biztosítottakat!
Tisztítás:
Karbantartás, tisztítás:
Helyi tisztítással. A bútor semmilyen különleges karbantartást nem igényel, tisztítása, bármelyik kereskedelmi
forgalomban kapható általános tisztító szerrel, vagy egyszerű nedves ruhával.
A beépített bútorszerelvények, alkatrészek nem igényelnek karbantartást.
Kerülendők:
- kerülni kell a nagyobb fizikai terheléssel járó tisztítást
- kerülni kell a felület dörzskefével vagy valamilyen durva szivaccsal való tisztítását
- kerülni kell a különböző fémtárgyakkal való tisztítást mivel, a felület könnyen karcolódhat
- kerülni kell a túlzottan nedves tisztítást
- kerülni kell a tömör fa bútorokra alkalmazandó tisztító spray használatát, mivel a felület zsíros (foltos) lesz tőle
Felszerelés:
Amennyiben nem kollégáink szerelik fel a polcokat:
- soha ne használjon más rögzítő elemet, csak a Babbo által a polc mellé csomagoltakat
- rögzítés előtt győződjön meg a fal teherbíró képességéről
amennyiben a fal nem megfelelő állapotú, a polcot tilos felrögzíteni!
- mindig használja fel az összes rögzítő elemet

Lebegő polc felszerelése:
A lebegő polcok acél rögzítő elemét helyezze a falra és állítsa vízszintbe egy vízszintmérő segítségével, vagy mérjen
fel azonos magasságokat a falon az acél elem két szélén. Jelölje át a furatok helyét a falra, majd ezeken a helyeken
készítsen 8mm átmérőjű és a tipli hosszának megfelelő furatot. A tiplik beütése után rögzítse a mellékelt csavarok
segítségével az acél tartóelemet. Győződjön meg arról, hogy a tartó biztosan rögzült a falra! Ezután a polcot tolja rá az
előre kiképzett helyeken az acél rögzítőkre.
Egyéb polcok felszerelése:
A polcok acél rögzítő elemeinek helyének középvonalát mérje fel a falra úgy, hogy a két jelölés vízszintes legyen. Majd
ezeken a helyeken készítsen 8mm átmérőjű és a tipli hosszának megfelelő furatot. A tiplik beütése után rögzítse a
mellékelt csavarokat a tiplikben úgy, hogy azok feje kb. 0,5cm-t kilógjanak a falból. Ezután a polcokat húzza rá a
csavarfejekre. Győződjön meg arról, hogy a polc biztosan rögzült a falra!
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