
PL: INSTRUKCJA MONTA UŻ
EN: ASSEMBLY MANUAL
DE: MONTAGEANLEITUNG
RO: INSTRUCOIUNI DE ASAMBLARE
BG:ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
FR: INSTRUCTIONS DE MONTAGE
IT: ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SK: POKYNY NA MONTÁŽ

DE: Die Verwandlung von Möbeln kann Tod oder Tod oder Tod sein. Um ein Umfallen des Möbels zu verhindern,
muss es mit dem mitgelieferten Befestigungsset dauerhaft an der Wand befestigt werden.
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten, da verschiedene Arten von Wänden unterschiedliche Arten von Schrauben erfordern.
Verwenden Sie Schrauben, die für die Wände Ihres Hauses geeignet sind.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Art der Schrauben für Ihre Wand an einen Fachhandel.

RO: C derea mobilierului poate duce la r niri grave sau la moarte.ă ă
Pentru a preveni c derea mobilierului, acesta trebuie atașat permanent la perete cu setul de fixare inclus.ă
Șuruburile de montare nu sunt incluse, deoarece diferite tipuri de pere%i necesit diferite tipuri de șuruburi.ă
Folosi%i șuruburi potrivite pentru pere%ii casei dvs.
Dac ave%i dubii cu privire la tipul de șuruburi utilizate pentru peretele dvs., contacta%i un magazin specializată

BG:Падащите мебели могат да доведат до сериозни нараняв .ания или смърт
За да предотвратите падането на мебелите,те трябва да бъдат трайно прикрепени към стената с включения комплект за фиксиране.
Монтажните винтове не са включени,тъй като различните видове стени изискват различни видове винтове.
Използвайте винтове,които са подходящи за стените на вашия дом.
Ако се съмнявате относно типа винтове,използвани за вашата стена,свържете се със специализиран магазин.

FR: La chute de meubles peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Pour éviter que le meuble ne tombe, il doit êtrefixé en permanence au mur avec le kit defixation inclus.
Les vis de montage ne sont pas incluses car différents types de murs nécessitent différents types de vis.
Utilisez des vis adaptées aux murs de votre maison. En cas de doute sur le type de vis utilisées pour le mur, contactez un magasin spécialisé.

IT:  La caduta dei mobili può causare lesioni gravi o mortali.
Per evitare che il mobile cada, deve esserefissato in modo permanente alla parete con il kit difissaggio incluso.
Le viti di montaggio non sono incluse, poiché diversi tipi di pareti richiedono diversi tipi di viti.
Usa viti adatte alle pareti della tua casa. In caso di dubbi sul tipo di viti utilizzate per la tua parete, rivolgiti a un negozio specializzato.

SK: Pád nábytku mô e ma za následok vá ne zranenie alebo smr .ž ť ž ť
Aby sa zabránilo pádu nábytku, musí by trvale pripevnený k stene pomocou prilo enej upev ovacej sady.ť ž ň
Upev ovacie skrutky nie sú sú as ou balenia, preto e rôzne typy stien si vy adujú rôzne typy skrutiek.ň č ť ž ž
Pou ívajte skrutky, ktoré sú vhodné pre steny vá ho domu.ž š
Ak máte pochybnosti o type skrutiek pou itých pre va u stenu, obrá te sa na odborný obchod.ž š ť

PLEASE READ THE ENTIRE MANUAL CAREFULLY
BEFORE STARTING TO ASSEMBLE AND /OR USING
THIS PRODUCT. FOLLOW THE MANUAL THOROUGHLY
AND KEEP IT FOR FURTHER REFERENCE

PRZED U YCIEM PRODUKTU NALE Y DOK ADNIEŻ Ż Ł
ZAPOZNA SI ZE WSKAZóWKAMI BEZPIECZE STWA.Ć Ę Ń
NALE Y ZAPOZNA SI Z INSTRUKCJ OBS UGI IŻ Ć Ę Ą Ł
ZACHOWAĆJĄDO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

DE: Bitte lesen sie die sicherheitshinweise
sorgfältig durch bevor sie das produkt verwenden.
Bitte lesen Sie die bedienungsanleitung sorgfaltig
durch und bewahren Sie sie zum spateren nachschlagen

RO: V rug m s citi/i cu aten/ie instruc/iunileă ă ă
de siguran/ înainte de a utiliza produsul.ă
V rug m s citi/i cu aten/ie instruc/iunile de utilizareă ă ă
și s le p stra/i pentru referin/e viitoare.ă ă

BG:Моля,прочетете внимателно инструкциите
за безопасност,преди да използвате продукта.
Моля,прочетете внимателно инструкциите за
експлоатация и ги запазете за бъдещи справки.

FR:  Veuillez lire attentivement les consignes
de sécurité avant d'utiliser le produit.
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation
et les conserver pour référence future.

IT: Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza
prima di utilizzare il prodotto. Si prega di leggere attentamente
le istruzioni per l'uso e conservarle per riferimento futuro.

SK: Pre ítajte si, prosím, bezpe nostné pokyny pred pou itímč č ž
produktu opatrne. Pozorne si pre ítajte návod na obsluhuč
a uschovajte si ich pre budúce pou itiež

PL: NIEZBĘDNE NARZ DZIA I AKCESORIAĘ
EN: YOU NEED FOR FITTING-UP
DE: NOTWENDIG FÜR DIE MONTAGE
RO: NECESAR PENTRU ASAMBLARE
BG:ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА МОНТАЖ
FR: NÉCESSAIRE REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

IT: NECESSARIO PER IL MONTAGGIO

SK: POTREBNÉ NA MONTÁŽ

1
Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego

2
Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego



REGAŁ
1

8

3

2

7

6

8

4
5

9

1

2

3

4
5
6
7

1600x375x16mm

1600x375x16mm

420x420x16mm

375x364x16mm

364x57x16mm

375x364x16mm

396x365x16mm

1

1

1

1

1
2

1

8 375x364x16mm 2

9 1HDF

18 2

8

114

6

4
5

1

1
DE: NOTWENDIG FÜR DIE MONTAGE
RO: NECESAR PENTRU ASAMBLARE
BG:ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА МОНТАЖ
FR: NÉCESSAIRE REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

IT: NECESSARIO PER IL MONTAGGIO

SK: POTREBNÉ NA MONTÁŽ

7

20

3
Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego

4
Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego
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DE: Länge

RO: LUNGIME
BG:ДЪЛЖИНА
FR: LONGUEUR
IT: LUNGHEZZA
SK: D KAĹŽ
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5
Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego

6
Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego
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Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
Wszelkie formy naruszenia praw autorskich, będą skutkować dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego
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Wszelkie prawa autorskie do instrukcji montażu należą do firmy , firma zabrania kopiowania tekstów, fragmentów instrukcjiBabyboo
wykraczający poza zwykły użytek wykorzystywania powyższej instrukcji bez zgody właściciela,
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