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УПЪТВАНЕ 

СКЪПИ ПОТРЕБИТЕЛИ;
Поздравяваме Ви за правилния избор, който сте направили, и Ви 
благодарим за доверието, което ни гласувате. Capri Swing е 
предпочитана и позната марка не само у нас, но и на много места по 
света. Като Capri Swing, ние продължаваме да обслужваме нашите 
ценни потребители с нашите висококачествени и нови продуктови 
серии.

Преди да започнете да използвате нашите продукти, препоръчваме 
ви внимателно да прочетете и запазите цялото ръководство

Главна информация
Защитете възглавниците на продукта от намокряне при дъждовно 
време.
Ако металните части са изложени на вода за дълго време, може да се 
появи ръжда. Защитете продукта си от тежки удари. Силните и тежки 
удари могат да причинят повреда на повърхността на продукта, както 
и повреда на скелетната структура (огъване, счупване).
Не използвайте химикали или разтворители за боя за почистване на 
вашия продукт.
Когато го транспортирате, ще ви бъде лесно да отделите 
разглобените части в продукта.
Артикули извън гаранционното покритие.
Ако горепосочените точки не са спазени, неизправностите, 
причинени от елементите по-долу, не се покриват от гаранцията. 
Материали и начин на обработка, които могат да повредят продукта 
при почистване.
Щети, причинени от неправилна употреба
Други щети, които могат да възникнат в резултат на поведение, което 
противоречи на препоръките за употреба.

Благодарим ви, че избрахте продукт Capri Swing и ви пожелаваме да 
го използвате в добри моменти.
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СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА ЛЮЛКА

Single Swing Installation Dia
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СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА ДВОЙНА ЛЮЛКА 
Double Swing Installation Diagram 
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СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СЕТ 
Set Installation Diagram 
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СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА ЪГЛОВ СЕТ 
Corner Set Installation Diagram 
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