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IMPORTANT!
HOLD ON THIS DOCUMENT
FOR LATER REFERENCE!
READ CAREFULLY!

VIKTIG!
BEHOLD DETTE DOKUMENTET
FOR FREMTIDIG BRUK!
LES NØYE IGJENNOM!

Produktmål, materiale:

40/100x80x55 cm
Furu

Proper use

Korrekt bruk

This outdoor furniture is only intended for use in private
residential areas.

Hagemøbelet er kun beregnet
for bruk i private hager.

The table is not intended to be used as
a sun shade support.

Bordet er ikke egnet som
holder for parasoll.

This item may only be used to hold ordinary household
amounts of crockery, food and drink.
It is not intended for use as a ladder,
support or play equipment for children.

Produktet skal kun brukes for oppbevaring av vanlige
husholdningsartikler som porselen,
mat og drikke. Må ikke brukes som stige, støtte eller
lekeapparat for barn.

Safety information

Sikkerhetsinformasjon

Do not allow children to play with the packaging.
They could suffocate in the packaging film or injure
themselves on the outer packaging.

Ikke la barn leke med emballasjen.
Kvelningsfare og de kan skade seg
på den utvendige emballasjen.

Risk of damage!

Fare for skade!

Assembly information

Monteringsinformsjon

Assemble the item very carefully and
follow the assembly instructions.

Følg monteringsveiledningen
og sett produktet forsiktig sammen.

The item should be assembled by
competent persons only.

Må kun monteres av en kompetent
person.

Start by screw tightening all
connections only somewhat. Only
tighten the screws completely once all
screws are in place.

Begynn med å skru delene lett
sammen.Stram til skruene når alle
er på plass.

Wood is a natural product.
It reacts to the influences of temperature and weather by
expanding and contracting.
We therefore recommend that you
regularly check all screwed joints to
make sure that they are secure.

Tre er et naturmateriale.
Det endrer egenskaper etter
temperatur og vær gjennom å utvide seg eller krympe.
Derfor anbefaler vi at alle sammenføyninger og skruer
sjekkes jevnlig.
Stram til skruene om nødvendig.

