
KOMODA Z TRZEMA OTWARTYMI PÓŁKAMI

Gratulujemy zakupu komody w naszej firmie. Aby komoda służyła Ci przez długi
czas i spełniała Twoje oczekiwania, przed użyciem zapoznaj się z poniższą

instrukcją, a następnie starannie ją zachowaj na przyszłość. Jeśli podarujesz komuś
komodę, zawsze wręczaj mu ją wraz z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest

przeznaczony do użytku komercyjnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

●

●

●

●

Zalecamy, aby 2 osoby dorosłe zmontowały komodę krok po kroku zgodnie z 
instrukcją.
Nie zalecamy używania wiertarek / wkrętarek akumulatorowych, ponieważ mogą one 
uszkodzić komodę. Używaj tylko wkrętaków ręcznych.
Jeśli podczas rozpakowywania stwierdzisz, że brakuje niektórych części lub są one 
uszkodzone, nie kontynuuj montażu i skontaktuj się ze sprzedawcą.
Nie należy użytkować komody, jeżeli którejś z jej części brakuje lub jest uszkodzona, 
gdyż może to spowodować uszkodzenia mienia lub zdrowia osób, za które sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności.
Ta komoda jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Nie stój ani nie siadaj na komodzie.
Umieść komodę na równej podłodze.
Nie umieszczaj komody w wilgotnych pomieszczeniach, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
Nie wystawiaj komody na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu. 
Może to przyspieszyć deformację, odbarwienie lub pękanie.
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Komodę należy przymocować do ściany za pomocą dostarczonych zestawów 
zabezpieczających przed przechyleniem, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu.
Materiały opakowaniowe, takie jak folie, torby i pianki, należy przechowywać poza 
zasięgiem niemowląt i dzieci. Nie zostawiaj dzieci samych w pobliżu zmontowanej 
komody.
Maksymalne obciążenie każdej półki to 15 kg (półki otwarte) a nośność górnej półki to 
30 kg



OPIEKA I UTRZYMANIE:
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Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, nie używaj ostrych przedmiotów ani żrących 
chemikaliów.
Nie używaj wybielaczy ani ściernych środków czyszczących.
Do codziennej pielęgnacji czyścić wilgotną ściereczką i natychmiast wysuszyć i 
wytrzeć do sucha. Od czasu do czasu sprawdzaj śruby i dokręć je w razie potrzeby.

LISTA CZĘŚCI:

Ułóż ponumerowane części zgodnie z 
instrukcją.

●







PROCEDURA MONTAŻU:
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Montaż należy przeprowadzić w przestronnym pomieszczeniu i nie kłaść 
rozpakowanych części bezpośrednio na podłodze, aby uniknąć uszkodzeń.
Zalecamy noszenie rękawic podczas montażu, aby uniknąć zranienia ostrymi 
krawędziami.






