


















































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
Stołowe koło fortuny
TY327045/TY570689

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!
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Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
Uwaga!
Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat
Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od 
niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Ogólne ostrzeżenia:
     Produkt musi złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
     Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
     Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
     Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może 
prowadzić do wypadku.
     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 przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje 
się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

UWAGA:
RYZYKO ZADŁAWIENIA  
- małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 
3 roku życia.

Skontaktuj się z nami!
Nie zwracaj tego produktu.

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

Zanim Zaczniesz
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E-mail
PL: sklep@costway.pl



Zawartość Opakowania

Koło

Podstawa

Maszt

Instrukcja montażu
KROP 1. Montaż PODSTAWY  
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Dopasuj MASZT do 
wcięcia w 
PODSTAWIE a 
następnie skręć je za 
pomocą śruby i 
odpowiedniej dla niej 
podkładki z nakrętką.



KROK 2. Montaż KOŁA

KROK 3 Przyczepienie KOŁA do PODSTAWY
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Wyjmij cztery małe śruby które zamocowane są w KOLE. Następnie włóż 
jedną śrubę w tył KOŁA i zakryją ją plastikową zaślepką z przodu. Powtórz 
ten krok dla pozostałych 13 zaślepek.

Ostatni krok. Przymocuj KOŁO do PODSTAWY za pomocą śruby i 
odpowiedniej podkładki wraz z nakrętką. Dołącz magnetyczny dysk na 
wiadomości.

Twoje Stołowe Koło Fortuny jest już kompletne i 
gotowe do użycia!
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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:
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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

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