Használati útmutató

onWALL konyhai fali tároló

Leírás (képek)
1. Tartószerkezet
2. Átlátszó polc (csak 899722 és 899724)
3. Élelmiszerfólia tároló
a. Fólia adagoló
c. Él
d. Távtartó gyűrűk
4. Alufólia tároló
5. 3 fiók (csak 899724)
6. Papírtörlő tároló
7. A szereléshez szükséges tartozékok (4 csavar tiplivel)

A tárolók leválasztása
A szerkezet falra szerelése előtt nyomja meg a fiókok és tárolók oldalán található gombokat, és válassza le őket a tartószerkezettől (1. kép).

Falra rögzítés
A tartószerkezetet helyezze a falon kiválasztott helyre, jelöljön ki 4 pontot a nyílások kifúrására, és a mellékelt csavarokkal és tiplikkel erősítse a
szerkezetet a falhoz (2. kép).

Élelmiszerfólia tároló

Az élelmiszerfólia felhelyezése
A tárolót válassza le a tartószerkezettől, nyissa ki és mindkét távtartó gyűrűt szúrja be az élelmiszerfólia tekercsbe (3. kép).

A fóliát helyezze a tárolóba úgy, hogy a vége a tekercs végéből kifelé mutasson a segédlistán keresztül (4. kép), és a távtartó gyűrűk a
segédbarázdákban legyenek elhelyezve (5. kép).

A távtartó gyűrűk fogazott részének forgatásával igazítsa a fóliát olyan pozícióba, hogy a tároló közepén legyen, és ne mozogjon oldalra (6. kép).

A fólia végét húzza ki, feszítse ki a segédlistán keresztül, a tárolót csukja be, és a fóliát az éllel válassza le (7. kép).

A tárolót illessze a tartószerkezetre.

Használat
Minden használat előtt először emelje meg a fóliát az adagolóval - a vége hozzátapad a tároló elülső részéhez, és készen áll a leválasztásra (8.
kép).

A fólia végét fogja meg mindkét kezével, húzza ki a tárolóból, feszítse ki a segédlistán keresztül, majd a fóliát az éllel válassza le (9. kép).

A fólia vége a leválasztás után a segédlistában marad, nem húzódik vissza a tárolóba és nem tapad a tekercshez.

Az élelmiszerfólia tárolót használja a falra függesztve vagy a szerkezettől leválasztva (10. kép).

Alufólia tároló

Az alufólia felhelyezése
A tárolót válassza le a tartószerkezettől, nyissa ki és mindkét távtartó gyűrűt szúrja be az alufólia tekercsbe.

Az alufóliát helyezze a tárolóba úgy, hogy a vége a tekercs végéből kifelé mutasson a segédlistán keresztül, és a távtartó gyűrűk a
segédbarázdákban legyenek elhelyezve.

A távtartó gyűrűk fogazott részének forgatásával igazítsa az alufóliát olyan pozícióba, hogy a tároló közepén legyen, és ne mozogjon oldalra.

Csukja be a tárolót, majd illessze a tartószerkezetre.

Használat
Az alufólia végét fogja meg mindkét kezével, húzza ki, feszítse ki a leválasztó élen keresztül és tépje le (11. kép).

Az alufólia tárolót használja a falra függesztve vagy a szerkezettől leválasztva.

Papírtörlő tároló
Válassza le a tárolótól a rudat (12. kép), helyezze rá a papírtörlő tekercset, és illessze vissza a tárolóba (13. kép). A papírtörlő leválasztásakor
tartsa a tekercset a kezével.

Átlátszó polc
A polc belsejében található elválasztók levehetőek (14. kép).

3 fiók
A fiókokban tároljon kisebb konyhai eszközöket.

Karbantartás
A tartószerkezetet és a tárolókat szükség esetén nedves törlőronggyal tisztítsa, majd szárítsa meg, ne tisztítsa mosogatógépben.

