
COMODĂ CU TREI RAFTURI DESCHISE

Felicitări pentru achiziționarea unei comode de la compania noastră. Pentru a vă
asigura că această comodă vă va face plăcere și vă va satisface așteptările pentru o

perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a o
utiliza și apoi să le păstrați cu grijă pentru a le consulta ulterior.

Dacă dați comoda altcuiva, dați-i-o întotdeauna cu aceste instrucțiuni.
Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

AVERTISMENT DE SECURITATE:

- Recomandăm ca 2 adulți să asambleze comodă pas cu pas, urmând 
instrucțiunile.
    - Nu vă recomandăm să folosiți burghie / șurubelnițe fără fir, deoarece 
acestea pot deteriora comoda. Utilizați numai șurubelnițe manuale.
    - Dacă, la despachetare, găsiți piese lipsă sau defecte, nu continuați 
asamblarea și contactați distribuitorul.
    - Nu folosiți comoda dacă lipsesc sau sunt deteriorate piese; pot rezulta 
daune materiale sau vătămări corporale pentru care vânzătorul nu este 
responsabil.
    - Această comodă este destinată exclusiv utilizării în interior.
    - Nu stați în picioare și nu vă așezați pe toaletă.
    - Așezați comoda pe o podea plană.
    - Nu așezați comoda în încăperi umede pentru a preveni apariția 
mucegaiului.
    - Nu expuneți comoda la lumina directă a soarelui sau la ploaie. Acest lucru 
poate accelera deformarea, decolorarea sau crăparea.
    - Comoda trebuie fixată de perete cu ajutorul kiturilor anti-înclinare furnizate 
pentru a preveni răsturnarea accidentală.
    - Păstrați materialele de ambalare, cum ar fi folia de plastic, pungile și 
spuma, departe de bebelușii și copiii. Nu lăsați copiii singuri în apropierea 
comodei asamblate.
    - Capacitatea maximă de încărcare a fiecărui raft este de 15 kg (rafturi 
deschise), iar capacitatea de încărcare a raftului superior este de 30 kg.



ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE:

● - Pentru a evita deteriorarea suprafeței, nu utilizați obiecte ascuțite sau substanțe chimice 
caustice.
    - Nu folosiți înălbitor sau detergenți abrazivi.
    - Pentru îngrijirea zilnică, curățați cu o cârpă umedă și uscați imediat.
    - Verificați șuruburile din când în când și strângeți-le dacă este necesar.

SET DE PIESE:

● Aliniați piesele numerotate conform instrucțiunilor.







PROCEDURA DE ASAMBLARE:

● - Asamblați într-o încăpere spațioasă și nu așezați piesele neambalate direct pe
podea pentru a evita deteriorarea.
    - Vă recomandăm să purtați mănuși în timpul asamblării pentru a evita să vă 
tăiați cu marginile ascuțite.
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