3+ Applications

1

Pad

2

Railing

Mounting

A
B
C

D

Dimensions
Pad (rectangular)
55x35cm / 21,6x13,8”
Pad (circular)
55cm / 21.6”
Railing
34x7cm / 13.4x2.8”
Shelf
30x20cm / 11,8x7,9”
45x30cm / 17,7x11,8”
Wall storage
25x10x13,5cm / 9,8x3,9x5,3”
Do not use the drill to screw
the screws.
Verbot von Akkuschrauber
Benutzung bei Montage.
Nie wkręcać śrub wkrętarką.

Sharp objects can scratch
the surface.
Scharfe Gegenstände
können die Oberfläche
zerkratzen.
Ostre przedmioty mogą
zarysować powierzchnie.
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Shelf

Assembly instructions
1 Pad
Horizontally: Place the pad on
a table top or a shelf, so that
the hollows in a pad match
the holes in a table or a shelf.
Vertically: Put the pad on a plate the same way as on a table
and screw the screws „A” along
with washers „B” and nuts „C”
in appropriate holes.
2 Rail
Screw the brackets to the ends
of the stakes using the screws
„A”. Then screw the railing to
the plate using the screws „A”,
washers „B” and nuts „C”.
3 Shelf
Screw the shelf to the plate
using the screws „A”, washers
„B” and nuts „C”.
4 Wall storage
Fit the pins on a box in the holes in a plate. The box will fix to
the plate itself.
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Wall storage

Assembly instructions
1 Pad
Horizontal: Stellen Sie die Unterlage auf eine Platte oder ein
Brett, so dass die Fortsätze
zu den Löchen passen werden.
Aufrecht: Stellen Sie die Unterlage auf eine Platte, so dass die
Fortsätze zu den Löchen passen werden. Schrauben Sie die
Unterlage zu der Platte mit den
Schrauben „A”, den Unterlegscheiben „B” und den Muttern
„C”.
2
Rail
Schrauben Sie den Winkeln zu
der Ende des Pfähles mit den
Schrauben „A”. Danach schrauben Sie der Reling zu der Platte mit den Schrauben „A”, den
Unterlegscheiben „B” und den
Muttern „C”.
3 Shelf
Schrauben Sie ein Brett zu der
Platte mit den Schrauben „A”,
den Unterlegscheiben „B” und
den Muttern „C”.
4 Wall storage
Passen Sie den Schäften an der
Box zu den Löchen in der Plattean.

Instrukcja montażu
1 Pad
Poziomo: Położyć podkładkę na
blacie lub półce, tak aby wypustki w podkładce wpasowały
się w otwory mebla.
Pionowo: Przyłożyć podkładkę
do płyty, dopasowując wypustki
w podkładce do otworów w płycie
i przykręcić ją śrubami „A” wraz
z podkładkami „B” i nakrętkami „C”, używając klucza „D”.
2 Rail
Przykręcić kątowniki do końców słupka śrubami „A”. Następnie za pomocą klucza „D”
przykręcić powstały reling do
płyty śrubami „A” wraz z podkładkami „B” i nakrętkami „C”.
3 Shelf
Za pomocą klucza „D” przykręcić półkę do płyty śrubami „A” wraz z podkładkami „B” i nakrętkami „C”.
4 Wall storage
Wpasować trzpienie na pudełku
w otwory w płycie, pudełko samoczynnie się ustabilizuje.

INSTRUCTION OF USE AND
MAINTENANCE
Maintenance: Product should
be regularly cleaned using
a soft cloth and dried after
cleaning. No detergents should
be use as they might cause
scratches or other damage to
the surface.
Warning: Small elements pose
a choking hazard to children
and they should be kept out of
the reach of children during
the installation of the product.
Complaints:
In case of complaints please
contact us at e-mail:
sales@zieta.pl or phone number: +48 669 609 061.
PLEASE CONTACT US BY EMAIL
OR PHONE BEFORE SENDING THE PRODUCTS BACK
OTHERWISE IT WILL NOT BE
PROCESSED.

GEBRAUCHS- UND
PFLEGEANWEISUNG
Pflege: Das Produkt mit einem
feuchten, weichem Tuch reinigen und anschließend genau trocknen. Benutzen Sie
keine Reinigungsmittel die zur
Beschädigung der Oberfläche
führen können.
Achtung: Halten Sie die
Kleinteile während der
Montage ausser Reichweite
von Kindern.
Reklamationen:
Für Reklamationen kontaktieren Sie uns bitte unter der
E-Mailadresse: sales@zieta.pl
oder rufen Sie uns an unter:
+48 669 609 061.
VOR RÜCKSENDUNG DES
PRODUKTS KONTAKTIEREN SIE
UNS BITTE PER E-MAIL ODER
TELEFONISCH, ANDERNFALLS
KANN IHRE REKLAMATION
NICHT BEARBEITET WERDEN.
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I
PIELĘGNACJI
Pielęgnacja: Produkt należy
regularnie pielęgnować nawilżoną ściereczką, następnie
dokładnie osuszyć. Odradza
się stosowania środków czyszczących z uwagi na możliwość
porysowania powierzchni
produktu.
Uwaga: Podczas montażu
przechowywać drobne elementy montażowe z dala od dzieci,
ze względu na niebezpieczeństwo połknięcia.
Reklamacje:
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod następującym adresem mailowym:
sales@zieta.pl
lub o kontakt telefoniczny pod
numerem: +48 669 609 061.
PRZED ZWROTEM PRODUKTU
PROSIMY Z O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY, W
PRZECIWNYM RAZIE PAŃSTWA
REKLAMACJA NIE ZOSTANIE
UWZGLĘDNIONA.
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