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Twin-Star International, Inc. Delray Beach, FL 33445
Made in China •  Fabriqué en Chine • Fabricado en China 

www.bellomeble.pl

OD10205-48-WHT
TECH DESK

BUREAU TECH
BIURKO KOMPUTEROWE
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WAŻNE<
Zachowaj na przyszłość% Przeczytaj uważnie.
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WARNING:
This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than 
the maximum weights indicated may result in instability and may cause possible injury.

ATTENTION:
s et peut uniquement supporter la charge maximale indiquée. Le fait 

d’utiliser cette unité avec d’autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner 
de l’instabilité et causer des blessures.

       UWAGA:
Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie ze wskazanymi maksymalnymi ciężarami. Stosowanie z produktami cięższymi niż 
wskazany maksymalny ciężar może spowodować niestabilność i może być przyczyną obrażeń.

www.bellomeble.pl

MAXIMUM LOAD
29.5 KG / 65 LB 

CHARGE MAXIMALE
DE 29.5 KG / 65 LB

UDŹWIG
29.5 KG / 65 LB

MAXIMUM LOAD
6.8 KG / 15 LB 

CHARGE MAXIMALE
DE 6.8 KG / 15 LB

UDŹWIG
6.8 KG / 15 LB
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Part / 
Pièce / 
Część

Description / 
Description / 

Opis

Quantity / 
Quantité / 

Ilość
A Leg/Pied/ Noga 4
B Connector B/Connecteur B/Łącznik B 2
C Connector C/Connecteur C/Łącznik C 2
D Desk Top/Paneau Supérieur/Blat biurka 1

[x1]

CC

[x16]

AA

[x16]

BB
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INFORMATION
 DE SÉCURITÉ

SAFETY 
INFORMATION

INFOMACJE O 
BEZPIECZEŃSTWIE

Please read and understand 
this entire manual before 
attempting to assemble, 
operate or install the product.

WARNING
• Some steps are more easily

handled with two adults.

CAUTION
•Before assembly and/or

installation, carefully
unwrap all parts.
•Locate and set aside the

hardware kit before
discarding packaging.
•Use care when assembling

your new product. Take
your time and follow the
assembly instructions
closely.

Assurez-vous de lire et de 
comprendre l’intégralité du 
présent manuel avant de tenter 
d’assembler, d’utiliser ou 
d’installer le produit.

AVERTISSEMENT
•Certaines étapes sont plus

facilesà effectuer avec l’aide de
deux personnes.

MISE EN GARDE
•Avant l’assemblage et/ou

l’installation, vous devez
déballer minutieusement toutes
les pièces.
•Localisez et mettez de côté le

jeu de quincaillerie avant de
jeter l’emballage.
• Soyez vigilant lorsque vous

assemblez le nouveau produit.
Prenez votre temps et suivez
attentivement ces instructions.

Przed przystąpieniem do 
montażu i użytkowania 
urządzenia prosimy o 
dokładne zapoznanie się z 
całością instrukcji.

OSTRZEŻENIE
•Niektóre czynności można

wykonać znacznie prościej
z pomocą drugiej osoby
dorosłej.

UWAGA
• Przed przystąpieniem do

montażu ostrożnie rozpakuj
wszystkie części. Przed
usunięciem opakowania,
przygotuj wszystkie
elementy montażowe.
•Zachowaj ostrożność

podczas montażu nowego
kominka. Nie śpiesz się,
postępuj zgodnie z
instrukcjami montażu.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie i konserwacja
• Użyj miękkiej, czystej szmatki, która nie zarysuje powierzchni podczas ścierania kurzu.
• Stosowanie środków do pielęgnacji mebli nie jest konieczne. Jeżeli jednak chcesz użyć takiego

środka, wypróbuj najpierw jego działanie w niewidocznym miejscu obudowy.
• Stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalników może uszkodzić materiał wykończeniowy obudowy.
• Nigdy nie stosuj wody do czyszczenia obudowy, ponieważ możesz w ten sposób uszkodzić

materiał wykończeniowy obudowy.
• Zawsze stosuj podkładki lub podstawki pod naczynia z napojami i doniczki z roślinami.
• Rozlana ciecz może uszkodzić obudowę, dlatego należy ją niezwłocznie wytrzeć. Użyj w tym celu

miękkiej, czystej szmatki i delikatnie zetrzyj rozlaną ciecz. Unikaj wcierania.
• Gorące naczynia i talerze należy zawsze stawiać na ochronnych podkładkach. Ciepło może spowo-

dować zmiany chemiczne, prowadzące do powstania plam na obudowie.

Dodatkowe wskazówki dotyczące ochrony drewnianej obudowy
Najlepsze warunki dla drewnianej obudowy uzyskiwane są w klimatyzowanych pomieszczeniach. 
Zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować płowienie, wypaczenie, kurczenie i rozszcze-
pianie drewna.  Zaleca się ustawienie obudowy w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecz-
nienie, ponieważ światło słoneczne może uszkodzić materiał wykończeniowy obudowy. Właściwa 
dbałość i czyszczenie w warunkach domowych pozwolą wydłużyć żywotność nabytego produktu. 
Postępowanie zgodnie z niniejszymi, istotnymi i pomocnymi poradami, pozwoli zachować efektowny
wygląd obudowy wraz z latami użytkowania.

Do urządzenia dołączono specjalny pisak przeznaczony do naprawy niewielkich zadraśnięć i zaryso-
wań, które mogą pojawić się w trakcie montażu lub transportu. 

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu przez wiele lat. Dziękujemy za zakup naszego 
produktu!
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REPLACEMENT PARTS 
PIECES DE REMPLACEMENT

CZĘŚCI WYMIENNE
OD10205-48-WHT

PH-DSLPCDS3514

E

EEDD
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