
EN:IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
WARNING.

HU: FONTOS, KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT: OLVASSA EL
GONDOSAN. FIGYELEM!

EN: This product has been tested for Outdoor Camping use.
HU: A termék tesztelve kültéri kemping használatra.

EN: This product has been tested for Outdoor Domestic use
HU: A termék tesztelve kültéri háztartási használatra.

EN: This product has been tested for Outdoor Contract use.
HU: A termék tesztelve kültéri használatra.

Tables / Table:
English
Do not use an electrical screwdriver. Not to be used with load over 50 kg. / 110 lbs. Do not put more 20 kg. / 45 lbs. on the edge of the
table. Do not use product on uneven, wet or slippery surfaces. Do not put hot objects directly on the product. This product is intended to
be used in temperatures between 0 °C/ 32 °F and 40 °C/ 104 °F. Do not stand or sit on product. When applicable; retighten screws at least
once per season to secure stability. When using a parasol, use a suitable base. MAINTENANCE: This product is maintenance free. To
extend
the durability of this product wipe the product with a damp cloth and mild soap solution. Metal parts are pre-treated to prevent corrosion.
STORAGE: metal and plastic parts of this product are pre-treated to withstand outdoor exposure. Though, this does not prevent
decolorization and degradation over time. To extend the lifetime of the product, do not leave it unprotected more than necessary.

Asztal:
Magyar
HU: Ne használjon elektromos csavarhúzót. Ne helyezzen 50 kg-nál (110 font) nagyobb súlyt a termékre. Ne tegyen több, mint 20 kg-ot (45
font) az asztal szélére. Ne használja nedves, csúszós vagy egyenetlen felületen. Ne tegyen forró tárgyakat közvetlenül a termékre. Ez a
termék 0 °C / 32 °F és 40 °C / 104 °F közötti hőmérsékleten való használatra lett tervezve. Ne álljon, vagy üljön a termékre. Amikor
szükséges, vagy évente legalább egyszer újra meghúzhatók a csavarok a stabilitás biztosítása érdekében. Napernyő használatakor
használjon megfelelő talpat. KARBANTARTÁS: Ez a termék karbantartásmentes. A termék tartósságának meghosszabbítása érdekében
törölje le a terméket nedves ruhával és enyhe szappanos oldattal. A fém részek előzetesen kezeltek a korroziónak való ellenállás
érdekében. TÁROLÁS: A termék fém és műanyag részei előzetesen kezeltek az időjárásnak való kitettség ellen. Azonban ez nem
akadályozza meg az idővel történő elszíneződést és degradációt. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében használat után ne
hagyja hosszabb ideig fedetlenül.

EXCEPTION : If you find below icon in manual do not use with load over 30 kg. / 66 lbs.
KIVÉTEL: Ha az alábbi ikon szerepel a kézikönyvben, ne terhelje túl 30 kg-nál / 66 fontnál nagyobb terheléssel.



Chair/Sofa
Kanapé

English
Not for use by persons weighing over 110kg. / 240 lbs. Do not use product on uneven, wet or slippery surfaces. This product is intended to
be used in temperatures between 0 °C/ 32 °F and 40 °C/ 104 °F. Do not stand on or use as step stool. Do not lean back on rear legs. Do not
sit on back- and armrest. Do not move product when in use. When applicable; retighten screws at least once per season to secure stability.
MAINTENANCE: This product is maintenance free. To extend the durability of this product wipe the product with a damp cloth and mild
soap
solution. Metal parts are pre-treated to prevent corrosion. STORAGE: metal and plastic parts of this product are pre-treated to withstand
outdoor exposure. Though, this does not prevent decolorization and degradation over time. To extend the lifetime of the product, do not
leave it unprotected more than necessary.

Magyar
Ne használja a terméket 110 kg-nál nehezebb személy. Ne használja a terméket egyenetlen, nedves vagy csúszós felületen. A termék
használata 0°C/32°F és 40°C/104°F közötti hőmérsékleten javasolt. Ne álljon vagy lépjen a termékre. Ne dőljön hátra a hátsó lábakon. Ne
üljön a háttámlán és karfa részen. Használat közben ne mozdítsa el a terméket. Amikor szükséges, vagy évente legalább egyszer újra
meghúzhatók a csavarok a stabilitás biztosítása érdekében.
KARBANTARTÁS: A termék karbantartásmentes. A termék tartósságának meghosszabbítása érdekében törölje le nedves ruhával és enyhe
szappanos oldattal. A fém alkatrészek korroziónak ellenálló előkezeléssel rendelkeznek. TÁROLÁS: A termék fém és műanyag alkatrészei
kültéri használatra előkezeltek. Ennek ellenére az idővel bekövetkező elszíneződést és degradációt nem lehet teljes mértékben
megakadályozni. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében használat után ne hagyja hosszabb ideig fedetlenül.

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL!

SANREMO MŰRATTAN KERTI BÚTOR SZETT – 250355

Származási hely: Hollandia
Forgalmazó: Keter Hungary Kft.

4211 Ebes, Zsong-völgy 2.
A bútort sík felületen kell összeszerelni.
Tisztítása mosószeres vízzel, puha törlőkendővel.
A bútor otthoni használatra szolgál.

Az összeszerelési útmutatóban szereplő piktogramok magyarázatát a
https://www.curver.hu/piktogramok-76 linken tudják elérni.

AJÁNLOTT MEGŐRIZNI!

8711245151441


