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BIOHORT GmbH
www.biohort.com

Vigtige punkter ved samling! 
Viktiga detaljer för montering! 
Viktige informasjon om montering!
Fontos információ a felépítéshez!
Důležité podrobnosti týkající se montáže!
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Benyt venligst et passende underlag for at undgå skrammer! 

Använd ett lämpligt underlag för att undvika repor!

Vennligst bruk underlag for å unngå riper 

A karcolások elkerülése érdekében, kérjük használjon erre alkalmas alátétet!

Použijte vhodnou podložku, aby nedošlo k poškrábání!
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Møtrikkerne må ikke strammes før slutningen af opsætningen! 

Spänn ej åt skruvar och muttrar ordentligt förrän i slutet av monteringen!

Skruene skal ikke strammes før slutten av monteringen   

A csavarcsatlakozásokat csak az összeszerelés végén húzza meg alaposan! 

Matice nesmí být dotaženy do dokončení celé sestavy!
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Vigtige punkter ved samling!  

Brug arbejdshandsker! 
Använd arbetshandskar!
Husk å bruke arbeidshansker!
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Használjon a felépítéshez védőkesztyűt!
Při montáži používejte pracovní rukavice!
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Saml ikke skuret på en blæsende dag! 
Montera ej skjulet vid blåsigt väder!
Det anbefales ikke å montere boden på en  
dag med mye vind!

DK

SW

NO

Ne építse fel szélben!
Nesestavujte domek za větrného dne!
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Viktiga detaljer för montering!“ Viktige informasjon om montering! 

Fontos információ a felépítéshez! Důležité podrobnosti týkající se montáže! 
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Skala tegning af skruer er 1:1
Skalritning 1: 1 av skruvarna som används
Målestokk tegning 1: 1 av skruene som er i bruk
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HU A felhasználandó csavarok méretezett illusztrációi:Immagine in scala delle 
Výkres používaných šroubů v měřítku 1: 1

• Opbevar ikke aggressive stoffer udæk-
kede dvs. Klor eller vejsalt

• Fjern solcreme eller andre typer af 
creme med vand og rensemiddel

• Brug ikke aggressive rengøringsmidler

• Smør låsen årligt
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• Förvara inte frätande ämnen som exempel 
klor eller vägsalt 

• Ta bort solskyddskräm eller andra krämer 
med vatten och sköljmedel! 

• Använd inte slipande rengöringsmedel!

• Smörj låset en gång om året!
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• Ikke for lagring av  kjemiske stoffer klor 
eller veisalt

•Fjern solkrem med vann og skyllemiddel !

• Ikke bruk skuremidler !

• følger låsen en gang i året. 
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• Kerülje az agresszív vegyszerek, mint pl. 
klór vagy szortsó nyitott tárolását!

• Naptej és egyéb krémek vízzel és szappa-
nnal távolíthatóak el!

• Ne használjon karcoló tisztítószereket!

• Olajozza meg évente a zárat!

• Neukládejte žádné otevřené chemikálie 
jako je chlor nebo silniční posypová sůl

• Opalovací nebo jakékoliv jiné krémy 
odstraňte pomocí vody a mýdla!

• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky!

• Jednou za rok namažte zámek !

Stell og vedlikehold:Pleje og vedligeholdelse Skötsel och underhåll 

Ápolás és karbantartás: Péče a údržba:

M 1:1
M4 x 10 M6 x 164,2 x 13 M4 x 18


