
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

MEBLI PRZEDSZKOLNYCH LOCOMOCO
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8 W przypadku stołów należy użytkować je zgodnie z ich przeznaczeniem.

9 Dobσr wielkości krzeseł i stolików pokazuje tabelka :

TABELA WIELKOŚCI STOŁÓW I KRZESEŁ wg normy PN-EN 1729-1:2016-02
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Przed przystąpieniem do montażu mebli należy zapoznać się całą instrukcją montażu 
dostarczoną z dokumentacją zakupu.

Należy odpowiednio wybrać miejsce do montażu - nie zaleca się montowania mebli na miękkich 
podłożach. W przypadku wykonywania montażu na podłodze, trzeba zabezpieczyć ją przed 
ewentualnymi uszkodzeniami. 

Niektóre z modeli mebli wymagają zamocowania do ściany - ze względu na niewystarczającą 
stateczność własną. Mogą one przewrσcić się po otworzeniu drzwi, szuflad  lub wsparciu się czy 
próbie wspinania się dziecka na półki. W takich przypadkach należy bezwzględnie zamocować 
meble do ściany lub innego stabilnego elementu. 
 W przypadku braku pewności co do rodzaju ściany i zamocowania mebla - a tym samym 
bezpiecznego jego użytkowania -   należy zwrócić się do specjalisty, który określi rodzaj ściany i 
dobierze do niej właściwy rodzaj kołka.

Podczas przemieszczania mebli należy zachować szczególną ostrożność, dobrać odpowiednią 
ilość osób w zależności od wielkości i ciężaru mebli. Nie wolno przepychać,  przesuwać i ciągnąć 
mebli, gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem lub przewróceniem. W celu przemieszczenia mebli 
należy je unieść, chwytając za stałe elementy korpusu np. boki, podstawę etc. Nie należy chwytać 
za ruchome części np. drzwi, szuflady, półki itp.

Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych - oraz chronić przed szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. Zalecane są normalne warunki klimatyczne: temperatura 15-30 °C, wilgotność 
względna powietrza 25-80%.

W razie stwierdzenia (w czasie użytkowania) poluzowania się połączeń, należy dokonać 
stosownych korekt: np. regulacji ustawienia drzwi ,dokręcenie nóg stołów, regulacji prowadnic 
szuflad, dokręcenia wkrętów mocujących uchwyty lub zawiesia, dociągnięcie złącz 
mimośrodowych oraz innych elementσw łączących. W przypadku wątpliwości należy 
skontaktować się z producentem.

Ze względu na specyficzne właściwości płyt laminowanych, tworzyw drzewnych, laminatów, i 
lakierowanych powierzchni wykończeniowych, nie należy dopuszczać do trwałych zabrudzeń, do 
kontaktów np. z olejami, kwasami i innymi substancjami mającymi właściwości żrące lub 
oddziaływań ciężkich, twardych i ostrych przedmiotów.

Do czyszczenia – odkurzania stosować czystą, ewentualnie zwilżoną ściereczkę a następnie 
wycierać do sucha. 

 Noga w rozmiarze 0 ma długość 38 cm, dokrętka ma długość 6 cm. Zmiana rozmiaru stołu 
następuje po dokręceniu lub odkręceniu dokrętek z 4 nóg stolika.


