caraway

3663602637790, 3663602637806, 3663602637813,
3663602637820, 3663602637837
40; 50; 60; 80; 100cm
Szeroka szafka pozioma
Corp flotant lat
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PL OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do użytkowania
produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie
ostrzeżenia bezpieczeństwa oraz upewnić się, że
zostały w pełni zrozumiane.

RO AVERTISMENT! Citiți cu atenție toate avertismentele
privind siguranța și asigurați-vă că acestea au fost
înțelese pe deplin înainte de manevrarea produsului.

x1
Niezbędne
narzędzia (min.)
RO Minimum de
unelte necesare
PL

PL Produkty o szerokości 80 i 100 cm:
RO Unități cu lățimea de 800 și 1000 mm:

PL Opakowanie zawiera
RO Pachetul include

PL Produkty o szerokości 40 / 50 / 60 cm
RO Unități cu lățimea de 400 mm
/ 500 mm / 600 mm
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PL Przed rozpoczęciem użytkowania
RO Înainte de a începe

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania

• Ważne informacje.
• Dokładnie przeczytać.
• Niniejszą instrukcję należy zachować do wglądu
w przyszłości.
• Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one
uszkodzone, należy skontaktować się z działem
obsługi klienta. Dane dotyczące sprzedawcy można
znaleźć w sekcji „Adresy” w niniejszej instrukcji.
• Nie używać noża do otwierania pudełek, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie zawartości.
• Nie należy się spieszyć – przed rozpoczęciem
montażu należy zapoznać się z instrukcjami i
kolejnością poszczególnych czynności.
• Mocowania należy umieścić w miseczce lub
pozostawić je w worku, aby się nie zgubiły.
• Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić
się, że wszelkie prace wstępne oraz zmiany
umieszczenia gniazdek, dopływu gazu i wody zostały
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
• Należy upewnić się, że nie brakuje żadnych elementów
z listy. Sprawdzić, czy w opakowaniach nie znajdują się
niewidoczne części; nie należy wyrzucać opakowań,
dopóki wszystkie części nie zostaną znalezione.
• Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że
wszystkie narzędzia są pod ręką, a miejsce montażu
jest czyste, suche i wystarczająco duże.
• Montaż należy wykonywać zgodnie z krokami
pokazanymi na poniższych rysunkach. Należy
montować jeden element na raz, a mocowania
przechowywać razem, aby się nie zgubiły.
• Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może
skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniem produktu
lub zniszczeniem mienia.
• Wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
• PRZESTROGA: nie dokręcać za mocno elementów
mocujących, ponieważ może to skutkować
uszkodzeniem produktu.
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•
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Înainte de a începe

Informații importante.
Citiți cu atenție.
Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare viitoare.
Dacă lipsește vreo componentă sau este deteriorată,
contactați serviciul de asistență clienți. Detaliile
privind distribuitorul pot fi găsite în secțiunea „Adrese”
din acest manual.
Nu utilizați un cuțit pentru deschiderea cutiilor,
deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea
conținutului.
Nu vă grăbiți, citiți mai întâi instrucțiunile, pentru a vă
familiariza cu ordinea de asamblare înainte de a începe.
Puneți elementele de montare într-un bol sau păstrațile în pungă pentru a nu se pierde.
Asigurați-vă că orice lucrare de preinstalare la
repoziționarea prizelor electrice, a surselor de gaz și
apă a fost efectuată de o persoană calificată pentru
acest tip de lucrări, pentru a fi în conformitate cu
reglementările locale înainte de a începe instalarea.
Asigurați-vă că aveți toate piesele enumerate
din pachet. Verificați toate ambalajele, deoarece
componentele pot fi ascunse; nu aruncați ambalajele
până când nu ați găsit toate piesele.
Când sunteți gata să începeți, asigurați-vă că aveți
uneltele potrivite la îndemână, suficient spațiu și o
zonă uscată și curată pentru asamblare.
Asamblarea trebuie efectuată în ordinea indicată
în următoarele scheme, construind câte o unitate
pe rând și păstrând elementele de montare laolaltă,
pentru a evita pierderea lor.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la
vătămări corporale, la deteriorarea produsului și a
bunurilor dvs.
Numai pentru uz casnic.
ATENȚIE: Nu strângeți excesiv elementele de fixare,
deoarece acest lucru poate deteriora produsul.

PL Instrukcje bezpieczeństwa
RO Instrucțiuni de siguranță

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

• OSTRZEŻENIE: aby zapobiec przewróceniu produktu,
należy używać go wraz z dołączonym uchwytem do
montażu ściennego.
• OSTRZEŻENIE: montaż produktu powinna
przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowana osoba. W
przypadku nieprawidłowego montażu produkt może
stanowić niebezpieczeństwo, spowodować obrażenia
lub uszkodzenia mienia.
• Niektóre części mogą stanowić zagrożenie dla
małych dzieci.
• Należy trzymać wszystkie części w niedostępnym
miejscu i nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w
miejscu montażu.

• Przewrócone meble mogą spowodować poważne lub
śmiertelne obrażenia.
Aby zapobiec przewróceniu mebli, należy przymocować
je na stałe do ściany. Zestaw nie zawiera uchwytów
do montażu ściennego, ponieważ ich rodzaj zależy
od materiału ściennego. Należy używać uchwytów
przeznaczonych do ścian znajdujących się w domu.
• Nie pozwalać dzieciom wspinać się na szuflady,
drzwiczki ani półki, ani zwisać z nich.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
montażu produktu należy skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem.
• PRZESTROGA: przed użyciem należy upewnić się, że
produkt jest solidnie zamocowany.
WAŻNE! NALEŻY ZACHOWAĆ TE INFORMACJE W
CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: DOKŁADNIE
PRZECZYTAĆ

PL Instrukcje bezpieczeństwa
RO Instrucțiuni de siguranță

RO

Instrucțiuni de siguranță

• AVERTISMENT: Pentru a evita răsturnarea, produsul
trebuie utilizat cu dispozitivul de prindere pe
perete furnizat.
• AVERTISMENT: Instalarea trebuie efectuată numai
de o persoană competentă. Acest produs ar putea fi
periculos, ar putea provoca vătămări corporale sau
daune materiale dacă nu este instalat corect.
• Unele piese ar putea fi periculoase pentru copiii mici.
• Nu lăsați nicio piesă la îndemâna copiilor și nu lăsați
copiii nesupravegheați în zona de asamblare.
• Pot surveni vătămări grave sau fatale provocate de
strivire în urma răsturnării mobilierului.
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Pentru a împiedica răsturnarea mobilierului, acesta
trebuie fixat permanent în perete. Dispozitivele de fixare
pentru perete nu sunt incluse, deoarece materialele
diferite ale pereților necesită tipuri diferite de dispozitive
de fixare. Utilizați dispozitive de fixare potrivite pentru
pereții din locuința dvs.
• Nu lăsați copiii să se cațăre sau să se agațe de sertare,
uși sau rafturi.
• Dacă aveți îndoieli cu privire la instalarea produsului,
consultați o persoană cu competențe tehnice.
• ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că produsul este
bine fixat înainte de a-l utiliza.
IMPORTANT: PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ: CITIȚI CU ATENȚIE

600mm

PL Montaż
RO Asamblare
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PL Montaż
RO Asamblare
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Czyszczenie i konserwacja

• Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać
ciepłej wody z mydłem oraz miękkiej, wilgotnej
szmatki. Wytrzeć do sucha czystą szmatką.
• Unikać środków czyszczących, takich jak proszki
ścierne, wata szklana czy szorstkie zmywaki.
Unikać także stosowania środków czyszczących
zawierających aceton, chlor lub rozpuszczalniki.
• Unikać myjek parowych
• Usuwać wszelkie zabrudzenia natychmiast po
ich wystąpieniu.
• Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy
wszystkie mocowania, otwory, prowadnice, profile
zabezpieczające, uchwyty, wsporniki mocujące itd.
znajdują się na swoich miejscach.

PL
RO

PL
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Czyszczenie i konserwacja
Îngrijire și întreținere

RO

Îngrijire și întreținere

• Utilizați apă caldă cu săpun și o lavetă moale și umedă
pentru a curăța suprafața produsului. Ștergeți cu o
lavetă curată.
• Evitați - Produsele de curățare precum pudrele
abrazive, lavetele aspre sau din vată de sticlă, precum
și produsele de curățare care conțin acetonă, clor
sau solvenți.
• Evitați - Aparatele de curățat cu aburi
• Îndepărtați orice pete de murdărie imediat ce apar.
• Verificați periodic ca toate elementele de fixare,
deschiderile, mecanismele, profilurile de siguranță,
mânerele, consolele de prindere etc. să fie bine fixate.

Gwarancja
Garanție

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać
materiały wysokiej jakości i stosować techniki
produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych,
a zarazem atrakcyjnych produktów. Szafka GoodHome
jest objęta 25-letnią gwarancją od producenta w
zakresie wad produkcyjnych od daty zakupu (w
przypadku zakupu w sklepie) lub od daty dostawy (w
przypadku zakupu online), bez dodatkowych kosztów.
W celu zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji należy
przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny
ważny w świetle prawa dokument). Dowód zakupu należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja
dotyczy wyłącznie produktów zakupionych jako nowe,
a nie dotyczy produktów nabytych jako używane lub
powystawowe. Jeśli odpowiednie przepisy nie stanowią
inaczej, produkt zastępczy wydany na mocy niniejszej
gwarancji będzie objęty gwarancją tylko do końca okresu
obowiązywania pierwotnej gwarancji.
Gwarancja obejmuje usterki i awarie, przy założeniu, że
produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz
zamontowany, czyszczony, konserwowany i serwisowany
zgodnie ze standardowymi praktykami i informacjami
zawartymi powyżej, w instrukcji obsługi oraz określonymi
przez standardowe sposoby postępowania, jeśli są one
zgodne z instrukcją obsługi.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń
wynikających z normalnego zużycia, uszkodzeń
będących skutkiem niewłaściwego użytkowania,
montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku,
używania niezgodnego z przeznaczeniem lub modyfikacji
produktu. Jeśli lokalne przepisy nie stanowią inaczej,
niniejsza gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku
kosztów dodatkowych (dostawy, transportu, demontażu
oraz montażu, robocizny itp.) ani strat bezpośrednich
lub pośrednich.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu
zobowiązujemy się wymienić go w rozsądnym czasie.
Prawa wynikające z niniejszej gwarancji mają
zastosowanie w kraju, w którym zakupiono produkt.
Pytania dotyczące gwarancji należy kierować do sklepu,
w którym zakupiono produkt.
Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym,
który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.
Jeśli produkt został zakupiony w Polsce, niniejsza
gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie uchyla praw
wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji
obejmującej uszkodzenia sprzedanych produktów.
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Gwarancja
Garanție

Garanție

Avem mare grijă să selectăm materiale de înaltă calitate
și să utilizăm tehnici de fabricare care ne permit să
creăm game de produse ce încorporează design
și durabilitate. Dulapul GoodHome are o garanție a
producătorului de 25 ani pentru defectele de fabricație,
de la data cumpărării (dacă este achiziționat din magazin)
sau de la data livrării (dacă este achiziționat online), cu
niciun cost suplimentar.
Pentru a face o solicitare în temeiul acestei garanții,
trebuie să prezentați dovada achiziției (precum chitanța
de vânzare, factura de achiziție sau altă dovadă
admisibilă potrivit legii în vigoare); păstrați dovada
achiziției într-un loc sigur. Pentru ca această garanție să
se aplice, produsul pe care l-ați cumpărat trebuie să fie
nou; garanția nu se va aplica produselor la mâna a doua
sau mostrelor din magazin. Dacă nu se specifică altfel
în legile în vigoare, orice produs înlocuitor livrat în baza
acestei garanții va fi garantat doar până la expirarea
perioadei inițiale de garanție.
Această garanție acoperă defecțiunile produsului, cu
condiția ca produsul să fi fost utilizat în scopul prevăzut
și să fi fost instalat, curățat, îngrijit și întreținut în
conformitate cu informațiile cuprinse în acești termeni
și condiții și în manualul de utilizare, dar și cu practicile
standard, cu condiția ca practicile standard să nu
contrazică manualul de utilizare.
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Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura normală și daunele care pot fi
rezultatul utilizării necorespunzătoare, instalării sau
asamblării defectuoase, neglijenței, accidentelor,
folosirii incorecte sau modificărilor aduse produsului.
Dacă nu se specifică altfel în legile în vigoare, această
garanție nu acoperă în niciun caz costurile suplimentare
(de transport, deplasare, dezinstalare și reinstalare,
manoperă etc.) sau daunele directe și indirecte.
Dacă produsul este defect, îl vom înlocui într-un interval
de timp rezonabil.
Drepturile acoperite de această garanție sunt aplicabile
în țara în care ați achiziționat produsul. Întrebările legate
de garanție trebuie adresate magazinului de unde ați
achiziționat produsul.
Garanția se adaugă la drepturile dvs. legale și nu
le afectează.
Dacă ați cumpărat acest produs în Turcia sau România, vă va
fi înmânat un certificat de garanție la cumpărarea produsului.

Addresses
Producent • Producător:
EU Manufacturer: Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
PL

Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy
udać się do sklepu

RO Distribuitor:
SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6,
București , România
www.bricodepot.ro
Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online,
vizitaţi www.kingfisher.com/products
Pentru Serviciul de asistență clienți, reveniți în magazin

