
 دوست عزیز 

 سالم 

 ، جهت استفاده بهینه از محصول لطفا به دقت این صفحه مطالعه گردد.  B+ممنون از اعتماد شما به برند مینیفر جهت خرید محصول آباژور لوتوس 

، چرا که امکان میگردد این محصول با الکل ضد عفونی نگردد توصیهاکیدا ضد عفونی اشیا،  توصیه به با توجه به ایام شیوع ویروس کرونا و -1

 آسیب رساندن به رنگ وجود دارد. 

شده در اختیار شما قرار گرفته است. ) به ل راحت تر شدن نصب به صورت اسمبل ن و حمل آسان داشته ولی به دلیداین محصول تماما قابلیت جداش -2

 در فروش از درگاه های اینترنتی به صورت اسمبل شده عرضه می گردد( طور متداول هریک از اجزا در کارتن هستند ولی

ری نسبت به رنگ های شیمیایی اظ استانداردهای مرسوم کیفیت باالترنگ صفحه میز )چوب ( طبیعی بوده و لذا مراقبت بیشتری نیاز داشته و البته از لح -3

 دارد. 

توسط فرد را خواهد  مجدد به محکم کردن ل نیازانه اسمبل شده و در صورت چرخاندن احتمااز چرخاندن کالهک و پایه اجتناب کنید. چرا که در کارخ -4

 راهنمای هم بندی اجزا در ذیل این برگه اشاره شده است(به داشت. )البته 

  )موکت اضافه قرار داده شده است( موکت های کف محصول به حفظ تعادل بیشتر کمک می کنند. -5

 ری شود. از کشیده شدن سیم برق خوددا -6

 از کشیده شدن اجسام تیز روی بدنه خودداری گردد.  -7

 

 نحوه هم بندی اجزا آباژور شکل روبرو: 

 به ترتیب نشان داده شده است. 1اتصال کالهک و سرپیچ به بدنه در شکل  -1

 نشان داده شده است )تا حد امکان باز نشود( 2 ل میز به بدنه با چهار پیچ در شکلاتصا -2

نشان داده شده است. پیچ تعبیه شده از نوع آلن بوده و  4نحوه اتصال نگهدارنده پایین آباژور در شکل  -3

آچار مخصوص نیز به انضمام کاال ارائه شده است. در صورت باز کردن، تا حد امکان محکم بسته شود و از 

 خودداری گردد.کشیده شدن پایه به طرفین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


