
Οδηγίες χρήσης

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΡΑΦΙ ΤΟΙΧΟΥ



Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

• Βεβαιωθείτε πως έχετε συναρμολογήσει το προϊόν αυτό σωστά προτού το χρησιμοποιήσετε.

• Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή αξεσουάρ ενέχει κινδύνους και ενδέχεται να 
αποτελέσει αιτία τραυματισμών.

• Το ράφι προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Οδηγίες πριν την Πρώτη Χρήση

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.

• Ελέγξτε το περιεχόμενο της και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

• Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια (π.χ πάνω σε κάποιο 
τραπέζι ή στο πάτωμα), ώστε να τα βρίσκετε εύκολα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
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250 x 250 x 38 mm
9.8 x 9.8 x 1.5“

600 x 250 x 38 mm
23.6 x 9.8 x 1.5“

max.
10 kg
22 lbs

max.
15 kg
33 lbs

900 x 250 x 38 mm
35.4 x 9.8 x 1.5“

max.
15 kg
33 lbs

4 x 20 mm
0.16 x 0.8”

Bit PZ 2

50 mm (2.0“) 

  

  

4 x 35 mm
0.16 x 1.4”

Bit PZ 2

Ø 6 mm
0.24“

Ø 6 mm
0.24“
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

*Προτείνεται να βιδώσετε την κεντρική βίδα και τις 4 εσωτερικές.



Υλικό κατασκευής
MDF και Μελαμίνη

Καθαρισμός

Μην χρησιμοποιήσετε ισχυρά καθαριστικά ή στιλβωτικά.

Συντήρηση
• Παρακαλείστε να ελέγχετε όλες τις βίδες και τα συνδετικά εξαρτήματα ανά 3 περίπου μήνες.

• Προτείνεται να σφίγγετε τις βίδες όποτε αυτό χρειάζεται.

Γενικοί Όροι Εγγύησης
• Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στη νόμιμη απόδειξη 

αγοράς και έχει χρονική ισχύ ενός έτους.

• Η εγγύηση έχει ισχύ μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

• Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη σχετικά με προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο 
Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο 
χώρο του πελάτη, θα πρέπει να προσκομίζεται ο κωδικός πελάτη όπως αυτός αναγράφεται στην 
απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

• Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το 
αντικαθιστά με άλλο προϊόν ίδιων ή αντίστοιχων προδιαγραφών, εφόσον αυτό καλύπτεται από την 
εγγύηση. 

• Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο 
Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων αποτελεί επιλογή και αποκλειστική 
ευθύνη του πελάτη.

• Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. 
Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητά της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων @Work, Sentio
• Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος συναρμολόγηση ή 

φύλαξη ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι 
οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν.

• Δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας 
αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό 
στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις:
Για να εξασφαλίσετε ότι η εγγύησή σας έχει ισχύ, θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: 
Απόδειξη αγοράς του προϊόντος 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα 
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του 
ελαττώματος 
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε 
περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με 
τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Θέση Σκλήρη, 19018, Μαγούλα

800-11-12345, 2102895000 
Website: www.plaisio.gr


