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EN Part
LV Detaļa
LT Daiktas
EE Osa
BY(RU) Деталь

EN Quantity
LV Daudzums
LT Kiekis
EE Kogus
BY(RU) Количество

EN Dimension
LV Izmēri
LT Matmenys
EE Mõõdud
BY(RU) Размеры 
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LV:
BRĪDINĀJUMS PAR APGĀŠANOS!
Šis produkts ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā 
iekļauto(-ajiem) kronšteinu(-iem), lai novērstu nāvējošu savainojumu risku, tam apgāžoties. 
Iepakojuma ir skrūves tikai pretapgāšanās kronšteina(-u) piestiprināšanai pie produkta.
 Informāciju par to, kādas skrūves piemērotas Jūsu sienai, jautājiet saimniecības preču vai 
būvizstrādājumu veikalā.
LT:
ĮSPĖJIMAS DĖL NUVIRTIMO!
Šį gaminį būtina tinkamai pritvirtinti prie sienos naudojant pridėtas gembes, kad išvengtumėte
 mirtino sužalojimo jam nuvirtus. Pakuotėje yra tik varžtai gembėms prie gaminio pritvirtinti. 
Užeikite į artimiausią statybinių prekių parduotuvę ir paprašykite savo sienai tinkamiausių 
varžtų (kaiščių).         
EE:
ÜMBERKUKKUMISOHT!
Toote ümberkukkumisest tuleneda võiva eluohtliku õnnetuse vältimiseks tuleb see kinnitada 
komplekti kuuluva(te) kronsteini(de) abil püsivalt seina külge. Komplekti kuuluvad ainult 
kruvid, mis on mõeldud ümberkukkumist takistava(te) kronsteini(de) kinnitamiseks toote 
külge. Soovituste saamiseks sobivate kruvide/tüüblite leidmiseks oma seina jaoks, 
konsulteerige DIY esindaja või rauakaupade kaupluse müüjaga.     
BY(RU):
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПРОКИДЫВАНИИ!
Во избежание опрокидывания это изделие должно быть надежно прикреплено к стене 
с помощью прилагаемых кронштейнов. В комплект входят винты только для 
прикрепления кронштейнов к самому изделию. Шурупы и дюбели для крепления к 
стене конкретного типа можно найти в строительном или хозяйственном магазине.

LV:
Sienu materiāli ir dažādi, tāpēc fiksācijas skrūves nav iekļautas. Informāciju par piemērotu
skrūvju izvēli vaicājiet vietējam specializētajam izplatītājam.  
LT:
Kadangi medžiagos prie sienų tvirtinti skiriasi, varžtai prisukti prie sienos nėra pridedami. 
Kaip išsirinkti tinkamiausią varžtų sistemą, kreipkitės į specializuotą savo tiekėją. 
EE:
Kuna on olemas erinevaid seinamaterjale, pole kaasas kinnituskruve seina külge 
kinnitamiseks. Sobivate kruvide leidmiseks pöörduge oma kohaliku müügiesindaja poole. 
BY(RU): 
Поскольку материалы стен могут отличаться, болты для крепления к стене не 
прилагаются. Для получения консультации по винтовым системам обратитесь к 
местному специализированному дилеру.
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