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ΚΩ∆ : ΤΕΙΜΠ-ΙΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ TABLE - MATE II ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήµα 4
Πιέστε τους πείρους
στερέωσης και αφήστε το
σωλήνα σχήµατος “U” να
γλιστρήσει στα πόδια.

Υποδοχή
βίδας

Τα πόδια
διπλώνουν για την
αποθήκευση

Πόδια

Σωλήνας
σχήµατος “U”

Βήµα 1
Ο σωλήνας
σχήµατος “U”
στερεώνεται
στα κλιπ της
κάτω πλευράς
της επιφάνειας
του τραπεζιού.

Βήµα 2
Τοποθετήστε τη συµπαγή
ράβδο στις µεγάλες τρύπες που
υπάρχουν στο σωλήνα
σχήµατος “U”.
Βήµα 3
Στερεώστε τη συµπαγή ράβδο
στα άγκιστρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη συναρµολόγηση, όταν εισάγετε τις άκρες του σωλήνα σχήµατος “U” στην πλαστική κυλινδρική επίστρωση στην κορυφή
των ποδιών (Βήµα 4), θα πρέπει να λιπάνετε τόσο τα άκρα του σωλήνα σχήµατος “U” όσο και το άνοιγµα µε την πλαστική
κυλινδρική επίστρωση µε υγρό απορρυπαντικό πιάτων για να διευκολύνετε την εισαγωγή. Η συναρµολόγηση στο σηµείο εκείνο
πρέπει σκόπιµα να είναι σφιχτή.
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ!
Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ 90° ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
• Τραβήξτε την υποδοχή ποτηριού προς τα έξω
• Σπρώξτε τον πάτο για να εκταθεί
• Τραβήξτε και γυρίστε την υποδοχή ποτηριού σε διάφορες γωνίες
• Σπρώξτε τον πάτο προς τα πάνω και σπρώξτε την προς τα µέσα για να τη µαζέψετε
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Καθαρίζετε το τραπέζι µε απαλό διάλυµα σαπουνιού και νερού. Χρησιµοποιήστε νέφτι ή διαλυτικό για τους επίµονους λεκέδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Το TABLE-MATE ΙΙ δεν έχει σχεδιαστεί για να στέκεστε ή να κάθεστε σε αυτό ή για το άλλαγµα µωρών επάνω του.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν τραυµατισµούς που προκλήθηκαν από τη χρήση του TABLE-MATE II για τους
ανωτέρω σκοπούς.
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