
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

RENDSZEREZŐ KONYHAI 
MOSOGATÓHOZ 
 
A CSOMAG TARTALMA: 

• 1 db rendszerező 
konyhai mosogatóhoz   

 

TERMÉKLEÍRÁS: 

• Terméknév: mosogatópolc 
• Alapanyag: PP 
• Használat helye: konyha 
• Színek: kék, fehér, rózsaszín, szürke 
• Jellemzők: méretezhető, szellőző és vízelvezető 
• A tartó mérete (H x Sz x M): 36 cm x 9 cm x 29 cm 

(összecsukva) / 50 cm x 29 cm x 9 cm (kihúzva) 
• A kihúzott tartó hossza: 

 

 

 

 

 

ELŐTTE 36 cm   UTÁNA 50 cm 

 
JELLEMZŐK: 

• A teleszkópos szivacstartó kézzel működtetett mozgatható 
és visszahúzható mechanizmust alkalmaz, melynek méretét 
Ön állíthatja be. Az eszköz olyan kialakítású, mint egy 
törölközőtartó, amely lehetővé teszi a törölközők 
helytakarékos szárítását a konyhában anélkül, hogy úgy 
érezné, azok útban vannak. (Kihúzható hossz: 36 cm - 50 
cm) 

• A kifolyónyílások elosztása egyenletes, az alsó részt úgy 
tervezték, hogy megfelelően elvezesse a vizet. A konyhai 
szivacstartó távol tartja a konyhai felszereléseit a piszkos 
víztől, és megakadályozza a baktériumok képződését. 

• A teleszkópos mosogatókosárban könnyen tárolhatók az 
olyan konyhai eszközök, mint a szivacs, kézfertőtlenítő, 
gömbkefe stb. A megfelelő magasságban kényelmesen 
kezelhető, és kényelmes a napi tisztításhoz. 

• A mosogatókosarat könnyen használható kialakítása révén 
könnyű szétszerelni és elmosni. A mosogatóra tehető 
tárolóeszköz PP anyagból készült, jó a teherbírása és nem 
deformálódik. 
 



ÖSSZEÁLLÍTÁS MENETE: 

• Először illessze a csatot a polc oldalán lévő kapocsra, és 
erősen nyomja be, hogy beakadjon a konzol. 

• Tegye fel a másik konzolt is, tegye fel mindkettőt. 
• Tegye a fix kapcsot a törölközőtartó végére.  

 

 
 
 
 
 
 
 

• 1. Lépés: Igazítsa a törülközőtartót az alapon lévő 
bajonetthez, és nyomja be, hogy beszoruljon a tartó. 

• 2. Lépés: Tegye a két törölközőrudat a csatlakozási 
pontokon lévő nyílásokba. 

 

 

  
  
  
 

 

• 3. Lépés: Tegye fel a tartó végére a fix lezáró idomot. 
• 4. Lépés: Készen van a teleszkópos, mosogatóra tehető 

tárolókosár. 
 

JÓTÁLLÁS: 

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll 
rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék 
visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere 
igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem 
lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által 
előírt határidőt. 


