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Vážený zákazníku,
Vámi zakoupený produkt prošel před dodáním důkladnou kontrolou kvality. 
Před zahájením montáže prosím zkontrolujte celé komponenty a příslušenství
podle seznamů. Pokud jste koupil více než jeden produkt, aby nedošlo k záměně
ujistěte se, že jste dokončili první produkt. Poté začněte s montáží dalšího produktu.
Než začnete s montáží, očistěte všechny komponenty vlhkým hadříkem pro běžné čištění. 
Přesto, že jsou všechny výrobky pečlivě zabaleny, může během přepravy dojít k poškození. 
Některé části. V takovém případě nemusíte vracet kompletní výrobek, můžeme Vám zaslat 
jakýkoliv náhradní díl. Poznamenejte si číslo dílu použité v montážním návodu, aby bylo 
možné dodat správný díl. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Chraňte svůj výrobek 
před zvýšeným teplem, zvýšeným chladem a vlhkostí.

Vážený zákazník,
Vami zakúpený produkt prešiel pred dodaním dôkladnou kontrolou kvality. Pred začatím 
montáže prosím skontrolujte celé komponenty a príslušenstvo podľa zoznamov. Ak ste kúpil 
viac ako jeden produkt, aby nedošlo k zámene uistite sa, že ste dokončili prvý produkt. Potom 
začnite s montážou ďalšieho produktu. Než začnete s montážou, očistite všetky komponenty 
vlhkou handričkou na bežné čistenie. Napriek tomu, že sú všetky výrobky starostlivo zabalené, 
môže počas prepravy dôjsť k poškodeniu. Niektoré časti. V takom prípade nemusíte vracať 
kompletný výrobok, môžeme Vám zaslať akýkoľvek náhradný diel. Poznačte si číslo dielu 
použité v montážnom návode, aby bolo možné dodať správny diel. Používajte výrobok iba na 
určený účel. Chráňte svoj výrobok pred zvýšeným teplom, chladom a vlhkosťou.

VAROVÁNÍ
Převrácení nábytku může způsobit vážná nebo smrtelná poranění rozdrcením
Aby se tomu zabránilo, měl by být nábytek opatřen nástěnnou příchytkou pro 
upevnění ke zdi. Upevňovací zařízení na zeď není součástí dodávky. Používejte 
upevňovací prostředky vhodné pro
stěny ve vašem domě. 

VAROVANIE
Prevrátenie nábytku môže spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenia rozdrvením. Aby 
sa tomu zabránilo, mal by byť nábytok vybavený nástennou príchytkou na upevnenie 
k stene. Upevňovacie zariadenie na stenu nie je súčasťou dodávky. Používajte 
upevňovacie prostriedky vhodné na steny vo vašom dome.
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Tento modul by měli skládat dva lidé
Tento modul by mali skladať dvaja ľudia

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ/ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

2x 

1638-29059102

60/16

GbdyZ18

NÁHLED/NÁHĽAD
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1krok.

1638-29059102

2 krok.
A18

A12

A13
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3krok.

1638-29059102

A06
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4 krok.

Z18

1638-29059102
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STĚNA

1638-29059102

5 krok.

STENA
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Stěna/Stena Stěna/Stena

Z18-Na stěnu/stenu

Krok - 2

Stěna
/Stena

Krok - 1

1638-29059102

6 krok.
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7krok.

KROK-1 KROK-2

KROK-3



101638-29059102

8 krok.

Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o., 
Jeremiášova 947/16, Praha 5/SCONTO 
Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava
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