
 Informazioni importanti
White Board
N. d'ordine 2251878/1200 x 800 mm
N. d'ordine 2251879/600 x 900 mm

Istruzioni di sicurezza
L'assicurazione/la garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata 
osservanza delle presenti informazioni e delle istruzioni di montaggio. 
Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni!
Non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso in cui danni a persone 
o cose vengano causati dall’uso improprio o dal mancato rispetto delle 
istruzioni di sicurezza. In tali casi l’assicurazione/la garanzia verrà 
annullata.
Osservare sempre le istruzioni di sicurezza.

a) Bambini
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontani i bambini!
• Tenere le parti di piccole dimensioni fuori dala portata dei bambini. Rischio 

di soffocamento!
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe costituire un 

giocattolo pericoloso per i bambini.

b) Montaggio

Prima di eseguire il montaggio, assicurarsi che la fornitura 
sia completa. Qualora mancassero alcune parti, evitare di 
eseguire il montaggio.

• Per il montaggio utilizzare esclusivamente i componenti in dotazione.
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a 

un tecnico qualificato.
• Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione. Il prodotto può 

avere spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
• Eseguire solo i lavori necessari per il montaggio (o la regolazione) del 

prodotto. Non eseguire in alcun caso interventi di modifica o di riparazione.
• Eseguire il montaggio con la massima attenzione, poiché la caduta 

o il ribaltamento del prodotto non solo può comportare costosi danni 
conseguenti, ma aumenta anche il pericolo di lesioni!

• Non stringere le viti in maniera eccessiva. Un serraggio eccessivo 
danneggia la filettatura e può compromettere la tenuta delle viti.

c) Utilizzo
• Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti interni.
• Non appendere oggetti al prodotto.
• Non utilizzare il prodotto come sostegno o per sorreggersi.
• Controllare almeno ogni 3 mesi tutti i fissaggi (inclusi i fissaggi a vite).
• Il prodotto è dotato di componenti rotanti. Tenere dita, mani e altre parti del 

corpo lontano dal prodotto durante la rotazione per evitare lesioni.
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 Ważne informacje
White Board
Nr zamówienia 2251878/1200 x 800 mm
Nr zamówienia 2251879/600 x 900 mm

Zasady bezpieczeństwa
W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się 
do informacji zawartych w niniejszej instrukcji montażu, wygasa  
rękojmia/gwarancja. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody 
następcze.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia 
ciała spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem 
wskazówek bezpieczeństwa. W takich przypadkach wygasa  
rękojmia/gwarancja.
Wskazówki bezpieczeństwa muszą być koniecznie przestrzegane.

a) Dzieci
• Produkt nie jest zabawką. Dzieci należy trzymać z dala.
• Przechowywać małe części poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko 

uduszenia!
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać 

się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

b) Montaż

Przed montażem upewnić się, czy zakres dostawy jest 
kompletny. Jeżeli brakuje części, nie wykonywać montażu.

• Do montażu używać wyłącznie dostarczonych komponentów.
• W przypadku wątpliwości, montażu nie należy wykonywać samodzielnie. 

Powierz wykonanie montażu specjaliście.
• Postępuj ostrożnie podczas składania lub montażu. Niektóre krawędzie 

produktu mogą być ostre. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń!
• Wykonać wyłącznie prace niezbędne do montażu (lub regulacji) produktu. 

Nigdy nie należy wykonywać przeróbek lub prób naprawy.
• Montaż należy wykonywać skrupulatnie, ponieważ upadek lub 

przewrócenie się produktu może prowadzić nie tylko do powstania 
drogich szkód pośrednich, lecz niesie ze sobą ponadto zwiększone 
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

• Nie dokręcać zbyt mocno śrub. Nadmierne użycie siły podczas dokręcenia 
prowadzi do uszkodzenia gwintu i negatywnie wpływa na wytrzymałość śrub.

c) Użytkowanie
• Używać produktu tylko w pomieszczeniach suchych.
• Nie zawieszać żadnych przedmiotów na produkcie.
• Nie używać produktu jako elementu do podpierania ani przytrzymywania.
• Sprawdzać wszystkie mocowania (łącznie z mocowaniami śrubowymi) co 

najmniej co 3 miesiące.
• Produkt posiada obracające się komponenty. Trzymać palce, ręce i inne 

części ciała z dala od produktu podczas rotowania, aby uniknąć powstania 
obrażeń.
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