MADRAS
TYP 60 - Pó³ka
Data : 25-010-2015

210mm

Indeks wyrobu: PRO-016-6001

200mm

910mm

Producent:
Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbl¹g
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl
W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o¿enia reklamacji jest kontakt z lokalnym
dystrybutorem u którego towar zosta³ zakupiony.
Do z³o¿enia reklamacji koniecznym bêdzie podanie nastêpuj¹cych danych:
- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- iloœæ brakuj¹cych elementów lub okuæ;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnêtrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.
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Proszê sprawdŸ kompletnoœæ okuæ przed monta¿em.
Upewnij siê, ¿e u¿ywasz odpowiednie elementy.

MM
260

Okucia znajduj¹ce siê w paczce.

250

A1

6 szt. Ko³ek - ø8 x 35mm

C2

4 szt. Wkrêt EURO 5 x 13mm

G0

240
3 szt. Zaœlepka (do G2)

230
220

G2

3 szt. Konfirmat - f
7 x 60mm

M

1 szt. Klucz imbusowy

P1

2 szt. Zawieszka mimoœrodowa

210
200

Uwaga !!!
Okucia trzymaæ
z dala od dzieci.

Schemat monta¿u nie jest
dokumentacj¹ techniczn¹.
Producent zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zmian konstrukcyjnych.

190
180
170
160
150
140

Elementy znajduj¹ce siê w paczkach.

130
120
110
100

1

P³yta tylna

90

1 szt.
80

910 x 210 mm
70
60

2

50

Pó³ka

1 szt.

40

910 x 184mm
30
20
10
0
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Potrzebne
Potrzebnenarzêdzia.
narzêdzia.

f
8

Schemat sk³adania.
P1

1

C2

C2

P1

P1

1

A1

2
1 szt.

A1

A1

A1

A1

1 szt.

A1

2
Uwaga!
Aby przykrêciæ konfirmaty “G2”
u¿yj klucza imbusowego “M”
Po przykrêceniu za³ó¿
zaœlepkê “G0”

M
G2
3 szt.

1

3 kg max

2
2
Producent nie dostarcza ko³ków i wkrêtów
mocuj¹cych. Aby przymocowaæ wyrób do
œciany nale¿y u¿yæ ko³ki z wkrêtem
odpowiednie do rodzaju œciany, na
której wyrób bêdzie montowany.
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!
Uwaga !
Zasady u¿ytkowania i konserwacji mebla.
1. Mebel powinien byæ u¿ytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniêtych
i zabezpieczonych przed dzia³aniem warunków
atmosferycznych.
2. Monta¿ wyrobu musi byæ wykonany zgodnie z za³¹czon¹
instrukcj¹.
3. Wyrób nie mo¿e mieæ zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z p³yty drewnopochodnej, nale¿y
chroniæ go przed bezpoœrednim i d³ugotrwa³ym kontaktem
z wod¹ (w szczególnoœci przed zalaniem), oraz przed wysok¹
temperatur¹ (np. odparzenia ).
Wilgoæ mo¿e wnikn¹æ w materia³ mebla i uszkodziæ go.
5. Do czyszczenia powierzchni nale¿y stosowaæ lekko wilgotn¹,
miêkk¹ tkaninê, nastêpnie wytrzeæ do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeñ mo¿na u¿yæ
³agodnych œrodków myj¹cych przeznaczonych do
czyszczenia mebli.
7. Nie nale¿y u¿ywaæ do czyszczenia aktywnych œrodków
chemicznych (np. usuwaj¹cych kamieñ, rdzê, œrodków do
czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powsta³e w wyniku niestosowania siê do
powy¿szych zaleceñ producent nie ponosi odpowiedzialnoœci.

