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LV:

SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību.
Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.

LT:

SVARBI INFORMACIJA!
Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą.
Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.

EE:

OLULINE TEAVE!
Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

BY:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или
использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его
на будущее для справки.
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LV:

SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Lai pagarinātu jūsu mēbeļu kalpošanas ilgumu, ziemas sezonā ieteicams tās pārklāt vai uzglabāt
sausā, labi vēdināmā vietā. Lai nodrošinātu labāko aizsardzību, tās var glabāt noliktavā vai garāžā.
Pirms uzglabāšanas mēbeles ir jānotīra, virsmu atbrīvojot no netīrumiem un putekļiem.

LT:

SVARBI INFORMACIJA!
Norint pailginti baldų naudojimo laiką, rekomenduojama žiemos sezono metu baldus uždengti arba
saugokite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Siekiant geriausios apsaugos, juos galima laikyti
sandėlyje ar garaže. Būtinai nuvalykite baldus, nuo jų paviršių pašalinkite nešvarumus ir dulkes.

EE:

OLULINE TEAVE!
Mööbli eluea pikendamiseks soovitame selle talveks kinni katta või pange padi hoiule kuiva, hästi
õhutatud kohta. Mööbli parimaks kaitseks on soovitatav hoiustada see laoruumi või garaaži.
Puhastage mööbel mustusest ja tolmust.

BY:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Чтобы продлить срок службы вашей мебели, мы рекомендуем на зиму накрывать ее или
хранить в сухом, проветриваемом помещении. Чтобы как можно лучше защитить мебель, ее
можно хранить в кладовой или в гараже. Перед хранением мебель нужно почистить и удалить
грязь и пыль с поверхности.
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LV:

Noslaukiet ar mitru drānu. Lietojiet tikai ūdeni vai maigu mazgāšanas līdzekli.
Nosusiniet ar tīru drānu.

LT:

Valykite drėgnu skudurėliu. Naudokite tik vandenį arba švelnų valiklį.
Nusausinkite švariu skudurėliu.

EE:

Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Kasutage ainult vett või õrnatoimelist puhastusvahendit.
Pühkige puhta lapiga kuivaks.

BY:

Очистите изделие чистой влажной тканью. Используйте мягкодействующее моющее средство.
Вытрите досуха чистой тряпкой.
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max

20 kg

EN 581

H2O
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