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Stalo-transformerio eksploatacijos ir instrukcija

Dėkojame už pirkinį ir nuoširdžiai tikimės, kad jis ilgą laiką suteiks Jums tik malonumą. Bet, kad 
neiškiltų problemų, kurios sugadintu Jums pirkinio džiaugsmą, primigtinai prašome Jūsų atkreipti dėmesį 
į šią naudojimo instrukciją ir laikytis jos rekomendacijų.

Stalo-transformerio eksploatavimas

Stalo-transformerio konstrukcija numato švelnaus aukščio reguliavimo galimybę (galima užfiksuoti  
bet kuri aukštį). iksavimo jėga yra reguliuojama (esant poreikiui) taip, kaip parodyta pav. instrukcijoje. 
Stalo pakėlimo ir stalviršio išskleidimo mechanizmai veikia nepriklausomai vienas nuo kito. Stalviršį 
galima išskleisti (suskleisti) bet kuriame stalo aukštyje.Norint išskleisti stalą, būtina grąžinti stalviršį į 
pradinę padėtį, 90  laipsnių pagal laikrodžio rodyklė.

Saugojimo , priežiūros ir baldų eksploatacijos vadovas baldams iš natūralios 
medienos masyvo

Terminas, per kurį baldai išlaiko grožį ir funkcionalumą, labai priklauso nuo eksploatavimo sąlygų. 
Laikantis žemiau nurodytų reikalavimų ir šios instrukcijos rekomendacijų, Jus visada galėsite palaikyti 
kiekvieną Jūsų baldo elementą geriausioje būsenoje.

1. Baldai iš medienos yra jautrūs šviesai, drėgmei, šilumai, šalčiui, temperatūros svyravimui. Būtinai 
reikia vengti ilgesnio vieno arba kelių faktorių veikimo, todėl kad tai skatina greitesnį lako dažų 
senėjimą, medienos dalių deformaciją ir rietimasį.

2. Baldai turi būti saugomi ir eksploatuojami sausuose ir šiltuose , šildomose ir ventiliuojamuose  
patalpose, su sąlygine drėgme 50-70 proc. ribose ir oro temperatūra nuo +16 iki +32 C.

3. Saugokite baldus nuo ilgesnio tiesioginių saulės spindulių veikimo.

4. Venkite užteršimo ir pašalinių daiktų patekimo į mechanizmą.

5. Baldai turi stovėti ne arčiau 1 metro nuo šilumos šaltinių, elektros šviestuvų, bei mikrobangų 
spindulių.

6. Baldo paviršių valykite šiek tiek sudrėkintu audinio gabaliuku arba minkšta porolono kempine. 
Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra agresyvių medžiagų.

Инструкция по експлуатации и уходу 
за столом-трансформером

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она длительное время будет приносить 
Вам только удовольствие. Однако, во избежание проблем, что способны омрачить радость 
покупки, убедительно просим Вас прийнять во внимание эту инструкцию для потребителей и 
следовать ее рекомендациям.

Эксплуатация стола - трансформера

Конструкция стола трансформера предусматривает возможность плавного регулирования 
высоты (можно зафиксировать любую высоту). Сила фиксации регулируется (при необходимости), 
как показано на рис. в инструкции. Теоретически такая необходимость может возникнуть при 
достаточно длительном сроке експлуатации, хотя не обязательно. Механизмы подъема стола и 
раскладки столешницы работают независимо. Столешницу можно складывать (розкладывать) на 
любой высоте стола. Чтобы разложить стол, необходимо вернуть столешницу на 90  по часовой 
стрелке.

Правила хранения, ухода и експлуатации мебели из масива древесины

Срок, в течении которого мебель сохраняет красоту и функциональность, значительно 
зависит от условий  их эксплуатации. Следуя ниже указаним требованиям и рекомендациям этой 
инструкции, вы сможете всегда поддерживать в лучшем состоянии каждый элемент вашей мебели.

1. Мебель из дерева чуствительна к свету, влажности, теплу, холоду, перепадам температуры. 
Необходимо предотвращать длительние воздействие одного или нескольких факторов, так 
как они вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию 
деревянных деталей.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих 
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отопление и вентиляцию, с относительной влажностю в пределах 50% - 70% и температурой 
воздуха   - +16С - +32С.

3. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

4. Избегайте загрязнения и попадания посторонних предметов в механизмы мебельной 
фурнитуры.

5. Мебель не должна быть расположена ближе 1 метра от источников тепла, электрического 
освещения и микроволнового излучения.

6. Уход за робочими поверхностями, должен осуществляться мягкой влажной тканью, 
поролоновой губкой или специальными щетками с использованием средств, не содержащих 
агрессивных веществ. 

Use and Care Guide for table-transformer

Thank you for your purchase and hope that it will bring you only pleasure for a long time. 

However, to avoid problems that can overshadow the joy of shopping, you are kindly requested to 
take note of this manual for consumers and follow its recommendations.

The use of table transformer

The design of table transformer provides  smooth height adjustment (Any heigh can be fixed). The 
power of  fixation is regulated (if needed), as it is shown in fig. in the instructions. Theoretically, such a 
need can occur at very long service life, though is not necessarily. Mechanisms for lifting and expanding 
table are independent. 

Table tops can be expanded at any height of the table. To extend table, You need to turn the table 
top 90 in a clockwise direction. 

Tips of how to care and maintenance 
 solid wood furniture

The period during which the furniture keep beauty and functionality, much depends on the 
conditions of use. Following below mentioned requirements and recommendations of this manual, you 
will always maintain the best condition of every element of your furniture.

1. Furniture made of wood is sensitive to light, humidity, heat, cold, temperature changes, should 
avoid prolonged exposure to one or more factors because they cause accelerated aging of paint, 
warping and distortion of wooden parts. 

2. Furniture should be maintained and be exploited in dry and warm room with heating and ventilation, 
with relative humidity between 50% - 70% and air temperature - + 16C - + 32C.

3. Avoid prolonged direct sunlight on the product.

4. Avoid getting dirt and hitting foreign objects into the mechanisms of furniture accessories.

5. Furniture should not be placed closer than 1 meter from heat, electric light and microwave radiation.

6. The surfaces of furniture should be wiped dry and soft cloth. Care of worktops must be thoroughly 
treated with soft damp cloth, sponge or brushes using special tools that do not contain corrosive 
substances. 

Інструкція по експлуатації та догляду 
за столом-трансформером

Дякуємо Вам за покупку і щиро сподіваємося, що вона тривалий час буде приносити Вам 
лише задоволення. Однак, задля уникнення проблем, що здатні затмарити радість покупки, 
переконливо просимо Вас прийняти до уваги цю інструкцію для споживачів і дотримуватися її 
рекомендацій.

Експлуатація стола-трансформера

Конструкція стола трансформера передбачає можливість плавного регулювання висоти 
(можна зафіксувати будь-яку висоту). Сила фіксації регулюється (при потребі), як показано на мал. 
в інструкції. Теоретично така потреба може виникнути при досить тривалому терміні експлуатації, 
хоча не обовязково. Механізм підйому стола і розкладання стільниці працюють незалежно. 
Стільницю можна складати (розкладати) на будь - якій висоті стола.
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Щоб розкласти стіл, повернути стільницю на  90° за годинниковою стрілкою та відкрити.

Правила зберігання, догляду та експлуатації 
меблів з массиву дерева

Термін, протягом якого меблі  зберігають свою красу і функціональність, значно залежить 
від умов їх експлуатації. Дотримуючись вимог та реомендацій цієї інструкції, ви зможете завжди 
підтримувати в найкращому стані кожний елемент ваших меблів.

1. Меблі з деревини чутливі до світла, вологості, тепла, холоду, перепадів температури, 
необхідно запобігати тривалому впливу одного чи кількох факторів, тому що вони викликають 
прискорене старіння лакофарбового покриття, короблення й деформацію дерев’яних деталей.

2. Меблі повинні зберігатися та експлуатуватися в сухих, теплих приміщеннях, що мають 
опалення та вентиляцію, з відносною вологістю в межах 50% - 70%, та температурою повітря 
+16°С - +32°С.

3. Не допускайте тривалого потрапляння прямих сонячних променів на виріб.

4. Уникайте забруднення і попадання сторонніх предметів в механізми меблевої фурнітури.

5. Меблі не повинні бути розташовані ближче 1 метру від джерел тепла, електричного освітлення 
і мікрохвильового випромінювання.

6. Догляд за робочими поверхнями, повинен здійснюватися м’якою вологою тканиною, 
поролоновою губкою чи спеціальними щітками із використанням засобів, що не містять 
агресивних речовин.

Instrukcja eksploatacji oraz pielęgnacji ławostołu 

Dziękujemy za zakup i szczerze mamy nadzieje, że długo będzie przynosić Wam tylko przyjemność. 
Jednak, aby uniknąć problemów, które mogą przyćmić radość zakupu, prosimy o uwzględnienie 
wskazówek dla konsumentów i stosowanie się do jego zaleceń.

Eksploatacja ławostołu

Konstrukcja ławostołu umożliwia płynną regulację wysokości (można ustawić dowolną wysokość). 
Siłę blokowania można zmienić (jeśli jest taka potrzeba), jak pokazano na rys. instrukcji. Teoretycznie taka 
potrzeba może powstać po długim okresie eksploatacji, choć nie jest to regułą. Mechanizmy podnoszenia 
stolika i rozłożenia blatu są niezależne. Blaty mogą być złożone (rozłożone) na dowolnej wysokości. Żeby 
rozłożyć blat trzeba obrócić go ol  90 stopni  zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek.

Warunki przechowywania , pielęgnacji i eksploatacji mebli z litego drewna

Okres, w którym meble zachowują dobry wygląd i funkcjonalność, w dużej mierze zależy od 
warunków przechowywania. Postępując zgodnie z instrukcjami poniżej, wymaganiami i zaleceniami 
zawartymi w niniejszej instrukcji, można przez cały okres eksploatacji zachować doskonałą kondycję 
ławostołu.

1. Mebel drewniany jest wrażliwy na zmiany światła, wilgotności oraz temperatury. Konieczne trzeba 
unikać przedłużonego oddziaływania jednego lub większej liczby czynników, ponieważ powodują 
przyspieszone starzenie lakieru, fałdowania i zniekształcenia części drewnianych.

2. Mebel powinien być przechowywany i eksploatowany w pomieszczeniach suchych i ciepłych, z 
ogrzewaniem i wentylacją, przy wilgotności od 50% do 70%, oraz temperaturą powietrza od 16C do 
32C.

3. Należy unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 
produkcie.

4. Unikaj brudu i ciał obcych w mechanizmach okuć meblowych.

5. Meble nie powinny znajdować się bliżej niż 1 metr od źródła ciepła, światła elektrycznego i 
promieniowania mikrofalowego.

6. Pielęgnację powierzchni blatu należy przeprowadzać miękką wilgotną szmatką, gąbką lub specjalną 
szczotką. Nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje agresywne.
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Surinkimas / Сборка / Assembly / Збірка / Montaż

LT        Išskleiskite stalo kojas į viršų kol sustos

EN       Raise table legs up until it stops

RU        Поднять ножки вверх до упора

UA        Підняти ніжки у верхнє положення

PL         Podnieś nóżki do najwyższej pozycji

LT       Užfiksuokite rankeną

EN       Secure the handle

RU       Зафиксировать ручку

UA       Зафіксуйте ручку

PL       Zamocuj uchwyt

Užmaukite spyruoklės iš abiejų pusių       LT

Put the spring on both sides       EN

Надеть пружину с обех сторон       RU

Надіти пружини з обох сторін       UA

Umieść sprężynę po obu stronach       PL
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Funkcijos / Функции / Functions / Функції / Funkcje

Fixing height

Transformation table



Garantijos sąlygos

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu mes nemokamai pašalinsime gamyklinius defektus, jeigu defekto pašalinti 
neįmanoma—pakeisime detalę arba visą gaminį.

Gavus baldą, Pirkėjas privalo patikrinti pakuotės vientisumą , ar nėra įbrėžimų ir kitų mechaninių pažeidimų, arba defektų (broko).

Natūralūs medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi gaminio kokybės trūkumu. Išoriniuose baldo paviršiuose yra leidžiami medienos 
trūkumai: šakos (šviesios, tamsios ir kt. ) iki 15 mm.

Garantija negalioja jeigu:

1. Pažeistos baldo eksploatacijos taisyklės ir sąlygos;

2. Baldo pažeidimas yra  naminių gyvūnų elgesio, ugnies, agresyvių skysčių veikimo rezultatas, o taip pat su aplaidaus elgesio požymiais;

3. Pirkėjo pakeista gaminio  konstrukcija arba komplektuojančioji dalis;

4. Pasibaigė garantinis terminas;

5. Jeigu yra defektai , apie kuriuos buvo pranešta arba žinoma Pirkėjui iki pardavimo, arba dėl kurių jis gavo individualią nuolaidą. Taip pat 
defektai, dėl kurių baldui buvo sumažinta kaina.

Условия гарантии

Гарантия изделия составляет 24 месяцев с момента продажи, при условии правильного обращения с мебелью. В течение гарантийного 
срока мы бесплатно устраним производственные дефекты, а в случае, если невозможно устранить дефект - заменим деталь или изделие 
полностью.

При получении мебели Покупатель должен проверить ее на предмет целостности упаковки, царапин и других механических повреждений 
или дефектов (брака).

Не является недостатком (дефектом) мебели наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя 
исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и (или) 
оттенков массива дерева, и т. д. На деревянных элементах мебели допускаются недостатки древесины на лицевых поверхностях: сучки, 
светлые, темные или другие, до 15 мм.

Гарантия не распространяется, если: 

1. Нарушены правила и условия эксплуатации мебели;

2. Мебель повреждена в результате действия домашних животных, огня, агрессивных жидкостей, а также с признаками небрежного 
обращения;

3. Изменена конструкция изделия или комплектующих Покупателем;

4. Закончился гарантийный срок;

5. Если присутствуют дефекты, которые были сообщены или известны Покупателю до продаже, и по которым он получил индивидуальную 
скидку. Также дефекты, через которые на мебель была снижена цена.

Warranty Terms and Conditions

Product warranty is 24 months from the date of sale, with proper treatment of furniture. During the warranty period we eliminate manufacturing 
defects free of charge, and if the defect can not be eliminated - replace the part or product completely. 

When receiving furniture Buyer should check this product for package integrity, scratches and other mechanical damage or defects.

The presence in his elements features due to stylistic idea manufacturer of raw materials or natural origin of raw materials, including: minor 
differences in texture and (or) solid wood shades is not a drawback (defect) of furniture. On the wooden elements of furniture wood flaws allowed on 
the front surface: swirls, light, dark or others  to 15 mm.

This Guarantee will not apply if:

1. This warranty does not cover damage caused by improper care, accidents;

2. Furniture damaged as a result of action of domestic animals, fire, corrosive liquids;

3. The design of the product or parts is modified by Buyer;

4. Warranty period is finished;

5. If there are defects that have been reported or known to the buyer before selling, and through which he received an individual discount. Also 
defects through which the price was redused to the furniture.

Умови гарантії

Гарантія виробу становить 24 місяців з моменту продажу, за умови правильного поводження з меблями. Протягом гарантійного терміну 
ми безкоштовно усунемо виробничі дефекти, а у разі, якщо неможливо усунути дефект - замінимо деталь або виріб повністю.

При отриманні меблів Покупець повинен перевірити її на предмет цілісності упаковки, подряпин та інших механічних пошкоджень або 
дефектів (браку).

Не є недоліком (дефектом) меблів наявність в його елементах особливостей, обумовлених стилістичної ідеєю виробника вихідних 
матеріалів або природним походженням вихідних матеріалів, зокрема: несуттєвих відмінностей фактури і (або) відтінків масиву дерева, і т. д. 
На дерев’яних елементах меблів допускаються недоліки деревини на лицьових поверхнях: сучки, світлі, темні або інші, до 15 мм.

Гарантія не поширюється, якщо:

1. Порушені правила та умови експлуатації меблів;

2. Меблі пошкоджена в результаті дії домашніх тварин, вогню, агресивних рідин, а також з ознаками недбалого поводження;

3. Змінена конструкція виробу або комплектуючих Покупцем;

4. Закінчився гарантійний термін;

5. Якщо присутні дефекти, які було повідомлено Покупцю до продажу, і за яким він отримав індивідуальну знижку. Також дефекти, через 
які на меблі була знижена ціна.
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Įspėjimas!!!      LT

Предупреждение!!!     RU

Warning!!!     EN

Увага!!!      UA

Uwaga!!!      PL

Warunki gwarancji

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży, pod warunkiem właściwego 
użytkowania mebli. W okresie gwarancyjnym są bezpłatnie usuwane wady produkcyjne, a w przypadku 
wad nieusuwalnych - wymieniana część lub produkt w całości.

Przy odbiorze mebli Nabywca powinien sprawdzić je pod względem integralności opakowania, 
zadrapań i innych uszkodzeń mechanicznych lub wad.

Nie jest wadą mebli obecność w ich elementach cech spowodowanych pomysłem stylistycznym 
producenta materiałów wyjściowych lub pochodzeniem naturalnym materiałów wyjściowych, a 
mianowicie: nieistotnych różnic w strukturze i/lub odcieni litego drewna itd.

Na drewnianych elementach mebli dopuszczalne są wady drewna na przednich powierzchniach: 
sęki, jasne, ciemne lub inne do 15 mm.

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli:

1. Naruszone zostały zasady i warunki użytkowania mebli;

2. Meble zostały uszkodzone w wyniku działania zwierząt domowych, ognia, cieczy żrących oraz z 
powodu niewłaściwego użytkowania;

3. Konstrukcja produktu lub jego komponentów została zmodyfikowana przez Nabywcę;

4. Okres obowiązywania gwarancji został zakończony;

5. Jeśli istnieją wady, które zostały zgłoszone Nabywcy przed sprzedażą i z powodu których została 
udzielona indywidualna zniżka. Również wady, z powodu których została obniżona cena mebli.
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