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• WAARSCHUWING - Overlaad het wandrek niet.    
 Het maximaal toegestane gewicht is 5 kg.
• Dit wandrek is bedoeld voor montage boven een    
 aankleedmeubel. Zorg ervoor dat het wandrek aan    
 de zijkanten niet uitsteekt buiten het aankleedmeubel.
• Bij dit wandrek zijn geen bevestigingsmiddelen    
 toegevoegd. Gebruik voor de bevestiging schroe-   
 ven (en eventueel pluggen) die geschikt zijn voor    
 het type wand waaraan u het wandrek bevestigt.    
 Als u hierover twijfelt, raadpleeg dan een vakman.
• De gebruikte schroeven moeten voorzien zijn van    
 een kop met een vlakke achterzijde. Het gebruik    
 van schroeven met een verzonken kop is niet    
 toegestaan.
• Controleer, voordat het wandrek wordt opgehan-   
 gen, of alle schroeven stevig zijn vastgedraaid en    
 dat er geen delen van het wandrek loszitten.
• Controleer voordat het wandrek in gebruik geno-   
 men wordt of deze stevig aan de wand is bevestigd.
• Controleer het wandrek regelmatig. Gebruik het    
 wandrek niet als het wandrek loszit of als er onder-   
 delen ontbreken, beschadigd zijn of loszitten.
• Monteer het wandrek minimaal 55 cm boven het    
 aankleedoppervlak, gemeten vanaf de onderkant    
 van het wandrek.

• WARNING - Do not overload the shelf.   
 The maximum allowed weight is 5 kg.
• This shelf is designed for installation above a   
 changing unit. Make sure the shelf does not   
 protrude the sides of the changing unit.
• No fasteners are added to this product. For each  
 type of wall to which the shelf is attached,  
 appropriate screws (and optional plugs) have to be  
 used. If in doubt, please consult a specialist.
• The screws should have a head with a flat back.   
 The use of screws with a countersunk head is not  
 allowed.
• Make sure all screws are tightened properly and  
 ensure that no parts are loose, before attaching the  
 shelf to the wall.
• Check, before the shelving unit is used, that it is firmly 
 fixed to the wall.
• Check the shelf regularly. Do not use the shelf if it is  
 loose or if parts are missing, damaged or loose.
• Mount the shelf at least 55 cm above the changing   
 surface, measured from the bottom of the shelf.

BELANGRIJK! BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE 
REFERENTIE EN LEES ZORGVULDIG
IMPORTANT! RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
REFERENCE AND READ CAREFULLY
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