
 ORLANDO
Assemble components on a soft, clean surface to avo�d damag�ng the surfaces.

Made �n TURKEY   I      I   www.yucelmob�lya.com.tr www.ra�nbow-outdoor.com

Yüzeylere zarar vermemek �ç�n b�leşenler� yumuşak ve tem�z b�r yüzeyde monte ed�n�z.
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WARNING! 

Care & Ma�ntenance
COVER: When not �n use, cover the seat 
w�tha breathable cover to help protect �t from 
dust bu�ld-up, collect�ng debr�s, and the 
effects of long-term sun exposure.
WINTER CARE & STORAGE: Protect th�s 
�tem from �nclement weather, espec�ally h�gh 
w�nds, ha�l, �ce and snow. Move the seat to a 
cool, dry �ndoor locat�on. Cover the table wh�le 
�n storage to help prevent dust bu�ld-up.

Remove loose dust and debr�s w�th a soft, 
dry cloth.
M�x m�ld soap w�th warm water and wash the 
table us�ng a soft cloth. 
Thoroughly r�nse soap res�due off the seat.
Dry w�th a soft, l�nt-free cloth to prevent 
water spots.

Any mod�ficat�on to the product or fa�lure to 
follow recommended care w�ll vo�d the 
product warranty.

Manufacturer and seller expressly d�scla�m 
any and all l�ab�l�ty from personal �njury, 
property damage or loss, whether d�rect or 
�nd�rect, or �nc�dental, result�ng from the 
�ncorrect attachment, �mproper use, 
�nadequate ma�ntenance, or neglect of th�s 
product.

UYARI! 

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN.

BASINÇLI YIKAMA KULLANMAYIN.

Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik 
veya kullanım talimatına uyulmaması ürünün 
garantisini geçersiz kılacaktır. 

Üretici ve satıcı, bu ürünün yanlış 
bağlanması, yanlış kullanımı, yetersiz 
bakımı veya ihmalinden kaynaklanan, 
doğrudan veya dolaylı veya tesadüfi kişisel 
yaralanma, mal hasarı veya kaybı ile ilgili 
her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

EN TR

Muhafaza & Bakım
MUHAFAZA: Ürünler kullanılmadığında, toz 
birikmesinden, kirden ve uzun süreli güneşe 
maruz kalmanın etkilerinden korumak için bir 
örtü ile örtülerek korunması tavs�ye ed�l�r.
KIŞ ŞARTLARINDA SAKLAMA: Bu ürünü 
sert hava koşullarından, özellikle şiddetli 
rüzgarlardan, dolu, buz ve kardan koruyun. 
Ürünleri mümkünse iç mekana taşıyın. Toz 
birikmesini önlemeye yardımcı olmak için yine 
örtü kullanılması tavsiye edilir.

Temizleme
Ürünü temizlemek için sert kimyasallar 
veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Yumuşak ve kuru b�r bezle toz ve kalıntıları 
tem�zley�n.
Sabunu ılık suyla karıştırın ve ürünün 
yüzey�n� yumuşak b�r bezle yıkayın.
Koltuktak� sabun kalıntısını �y�ce durulayın.
Su lekeler�n� önlemek �ç�n yumuşak,tüy 
bırakmayan b�r bezle kurulayın.

DO NOT USE BLEACH.

DO NOT USE A PRESSURE WASHER.

Clean�ng
Do not use harsh chem�cals or abras�ve 
mater�als to clean the seat.
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!
There are parts for 2 
cha�rs �n one box.

 

Save th�s manual for future reference.

 

Kılavuzu �ler�de başvurmak üzere saklayın.

!
B�r kutuda �k� koltukluk 
malzeme bulunmaktadır.

Inspect packag�ng to ensure all parts are 
accounted for before d�spos�ng of 
pack�ng mater�als.

Paket� açtığınızda tüm parçaların 
eks�ks�z b�r şek�lde yer�nde ve sağlam 
olduğunu kontrol ed�n�z.
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