Lietošanas instrukcija

GALDA PIEDERUMI
KOMPLEKTS “SENATOR” (LВ-706, LB-700, L-720)
KOMPLEKTS “KAPRIS “ (LВ-306, LB-300, LB-320)
KOMPLEKTS “KIMONO” (LB-606, LB-600, LB-620,
LB-630, LB-640, LB-650)
KOMPLEKTS “VENUS” (LB-206, LB-200, LB-220,
LB-230, LB-240, LB-250)
Galda piederumiem jāatbilst vairākām prasībām vienlaicīgi. Pirmkārt, tiem jābūt pagatavotiem no pašiem kvalitatīvākajiem materiāliem. Svarīgi, lai tie būtu praktiski un
tajā pašā laikā rotāti ar dekoratīviem elementiem. Turklāt
katram priekšmetam jāatbilst savai konkrētai funkcijai.
Saskaņā ar etiķeti nav pieļaujams galda klājumā izmantot stilistiski dažādus priekšmetus. Tā, piemēram, pamatpiederumu formai un zīmējumam jāatkārtojas augļu dakšiņās, bet karotei salātiem jābūt dizainiski saskaņotai ar tortes lāpstiņu. Tāpat jāievēro
vienots izmērs un forma galda, deserta un tējkarotēm, jāievēro vienots zīmējums dažādiem mērķiem paredzētām dakšiņām.
ZEPTER galda piederumi ir radīti, lai kalpotu kā pirmās nepieciešamības priekšmeti,
kas pievērš vispārēju uzmanību un sniedz estētisku baudījumu.
ZEPTER International piedāvā Jums 4 veidu galda piederumu komplektus:
• izgatavotus no korozijizturīga (nerūsējoša) tērauda(spoguļgluds pulējums);
• ar sudraba pārklājumu (sudrabs —prove 999, galvaniskais sudraba pārklājums
100 g/m2 — 40 nm);
• ar zelta dekoru (apzeltījums 24 karāti 0,3 mikroni);
• apzeltīti (apzeltījums 24 karāti 0,3 mikroni).
Galda piederumu komplekts ļauj klāt galdu 6 vai 12 personām no diviem līdz pieciem ēdieniem, izmantojot vienota dizaina komplektu(pamata piederumi, piederumi
zivij, piederumi bērnu galdam, naži sviestam, deserta karotes, kokteiļa karotes, komplekts steikam).
Nažus, dakšas un karotes nav jāpulē, piederumi ir stilizēti atbilstoši mūsdienīgai
gaumei un tiem ir mūža garantija.
ZEPTER galda piederumu kolekcija paredzēta komplektiem: „Senator”, „Capris”,
„Kimono”, „Venus”.
Galda piederumu uzglabāšanas ērtībām papildus var iegādāties koferi ar kodatslēgu vai koka futlāri.
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Kodatslēgas lietošanas instrukcija
Rūpnīcā visas koda kombinācijas tiks noņemtas, un Jūs varēsiet atvērt koferi, izmantojot kombināciju 000. Atstāt šo kombināciju vai ieviest savu personīgo var uz visām trim iedaļām.
Atveriet koferi un atslēgas aimugurē Jūs redzēsiet atslēgas koda mainīšanas sviru.
Piespiediet sviru, lai mainītu atslēgas kodu, un paceliet to augšup. Tagad pagrieziet
koda sadaļas pēc Jūsu ieskatiem un izvēlieties numuru tā, lai Jūs varētu būt pārliecināti
par to, ka neaizmirsīsiet šo kombināciju.
Pēc koda nomaiņas, atslēgas koda sviru ievietojiet normālā pozīcijā, nospiežot to
uz leju.
Tagad ar pārliecību variet aizvērt koferi un to lietot. Tagad varēsiet koferi atvērt tikai
ar Jūsu slepenās kombinācijas palīdzību.
Ja Jūs vēlēsieties nomainīt koda kombināciju, izmantojiet 2., 3., 4. punktu norādījumus. Lai būtu pārliecināti par Jūsu koda patiesumu, centieties to nemainīt.

UZMANĪBU! Sīkāku informāciju par produkciju
var apskatīt MASTERPIECE COLLECTION instrukcijā.

2

15

