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Cuisine pour Enfants
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Assemblez la pièce M à la pièce du numéro 10 à l’aide des écrous O, insérez la pièce du 
numéro 8 à la pièce du numéro 1 et 10.
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Odwiedź nas: www.costway.pl

Śledź Costway
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem 
obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zestaw kuchenny dla dzieci

www.costway.pl

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

EN     DE     FR     ES     IT     PL
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Skontaktuj się z nami!
Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Zanim Zaczniesz
Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat
Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z 
dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.

Ostrzeżenie

      Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe

      Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.

      Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.

      Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu 

miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po 

złożeniu.

      Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na 

płaskiej i stabilnej powierzchni.

UWAGA
RYZYKO ZADŁAWIENIA
- małe elementy.
Produkt nieodpowiedni dla dzieci 
poniżej 3 roku życia.

E-mail
PL: sklep@costway.pl
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Krok 1
Połącz części G do NR 5,15,17 za pomocą śrub B.

Krok 2
Zamontuj części D i E do nr 5,15,17 za pomocą śrub L, a także połącz części H do nr 
5,15,17 za pomocą śrub B.
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Krok 3
Włóż części F do nr 6, 16 za pomocą śrub B, włóż drewniane zaślepki A do nr 2, 6, 13, 20, 
a także włóż nakrętkę Q do nr 6, 13, 20.

Krok 4
Zamontuj nakrętki Q do nr 16, 19 i przymocuj nr 16 do nr 19 za pomocą śrub C.
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Krok 5
Przymocuj nakrętki Q na NR 11,18 i przymocuj NR 11, 18 do NR 19,20 za pomocą śrub C.

Krok 6
Włóż nr 14 do nr 11 i nr 16.
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Krok 7
Włóż nr 12 do nr 11,16,18 a następnie przymocuj nr 13 za pomocą śrub C.

Krok 8
Zmontuj nr 1 do nr 10 za pomocą nakrętki Q i śrub C..
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Krok 9
Zmontuj części M do nr 10 za pomocą śruby O, włóż nr 8 do nr 1 i nr  10.

Krok 10
Włóż nakrętki Q pod nr 7, a następnie zmontuj nr 6 i nr 7 za pomocą śrub C.
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Krok 11
Wstaw NR 4 do NR 1 i NR 7.

Krok 12
Włóż nakrętki Q do nr 3, a następnie zmontować za pomocą śrub C.
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Krok 13
Wstaw nr 2 do nr 1 i nr 3.

Krok 14
Włóż nakrętki Q do nr 9 i zamontuj nr 9 za pomocą śrub C.
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Krok 15
Zamocuj nr 2 za pomocą nakrętek Q i śrub C, zainstaluj część N za pomocą śrub L.

Krok 16
Zamontuj część K za pomocą śrub L.
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Krok 17
Przymocuj górną część zestawu do dolnej części za pomocą śrub C.
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Krok 18
Zamontuj część G do nr 5,15,17 za pomocą śrub B.
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Krok 19
Postaw zlew nad kuchnią.
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej! 

Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym 

sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w 

przyszłości!

www.costway.pl

Twoje sugestie i komentarze dotyczące COSTWAY są dla nas bardzo ważne!
Serdecznie zachęcamy do powrotu do naszego sklepu i pozostawienia dobrej 
oceny - wystarczy proste kliknięcie. Byłoby nam miło, gdyby twoja ocena 
wyglądała jak poniżej:

24 luty 2018
Świetne produkty. Szybka dostawa, łatwa konfiguracja i wysoka jakość wykonania.

Świetne produkty

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ 
OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk

Pięciogwiazdkowa Ocena

Dzi�kujemy

punkty lojalnościowe 
doskonała obsługa klienta 
personalizowane rekomendacje 
karta stałego klienta 
historia zamówień
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