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 Οδηγίες συναρμολόγησης 

 
Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο 
εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: 

 

 

Υποδείξεις ασφαλείας  
 
 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για 

μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες χρήσης.  

 Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.  
 

 
 
 

Πριν την πρώτη χρήση 
 
 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.  
 Ελέγξτε το περιεχόμενο. 
 Τοποθετήστε όλα τα μέρη σε μια επίπεδη επιφάνεια, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα κατά τη διάρκεια της 

συναρμολόγησης. 
 Αν είναι δυνατό, ταξινομήστε τα μέρη με τη σειρά που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συναρμολόγηση.  
  

 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις 
οδηγίες ασφαλείας. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς 
τραυματισμούς. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν 
κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά.  Κρατήστε τα πλαστικά σακουλάκια 
μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ασφυξία.  
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Συναρμολόγηση 
 

 
 
Καθαρισμός και φροντίδα 
 Για τη διατήρηση του προϊόντος για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σκουπίζετε με 

ένα πανί, ελαφρά βρεγμένο με ένα ήπιο καθαριστικό. Στεγνώστε με καθαρό πανί.  
 Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό μεταλλικά ή οξειδωτικά χημικά μέσα ή την σκληρή πλευρά 

του σφουγγαριού / σύρματα, τα οποία αλλοιώνουν την επιφάνεια του προϊόντος. 
 Απομακρύνετε τα άλατα με ένα απαλό διάλυμα ξυδιού.  
 Μην αφήνετε άλατα, υπολείμματα λιπαρών ουσιών και σαπουνιού για παρατεταμένο διάστημα.       
 

Απόρριψη προϊόντος 

Το προιόν απορρίπτεται στους κάδους των οικιακών απορριμάτων.  

  
Απόρριψη συσκευασίας  

  

Εγγύηση 

Για το προιόν ισχύει εγγύηση τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, που αποδεικνύεται 
προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση, δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.  
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε 
περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με 
τη σύμβαση πώλησης. Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E., Πειραιώς 176 – 177 78 Ταύρος, Αθήνα.  
 
5202650117304 

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη 
σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης. 
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