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Kære Kunde

Tillykke med dit nye køb.
Følg disse råd og få det bedste 
resultat, når du samler produktet.

Læs vejledningen grundigt, før du går i gang.
Find hjælp, hvis I skal være to til at samle møblet.
Tjek at pakken indeholder alle dele på 
materialeoversigten.
Saml møblet på et blødt underlag, så du undgår ridser.
Følg vejledningen nøje.
Efterspænd møblet efter en måned.
Gem denne vejledning.

Afsæt god tid.

Nogle møbler kan samles på få minutter. Andre – der 

omgange.

Mangler du enkeltdele, eller har du spørgsmål til 
Samlevejledningen kontakt kundeservice på ilva.dk.

Venlig hilsen
ILVA

Tools needed Don’t´use!!! 

Anbefalet: Recommended: 

Dear Customer

Congratulations on your new 
purchase.
Follow this advice and get the best
Result when assembling the product.

Read the instruction carefully before you start.
Get help, if two persons are required for assembly.
Make sure, you have all parts on the total material list.

Follow the assembly instruction.
Tighten the furniture joints after a Month.
Keep the assembly instruction.

Allocate good time

Some furniture can be assembled in minutes. Others –
e.g. products in several parts – can take more than an 

divide up the work.

If any parts are missing or you have questions for the 
Assembly instruction contact support at ilva.dk.

Best regards
ILVA



Material list

31501/x1 31502/x1 31503/x1 1/x131504/x1
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Warning

ADVARSEL:
-   Modificér ikke apparatet.
-   Flyt ikke apparatet under brug.
-   Sluk for gastilførslen ved gasbeholderen efter brug.
-   Let tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk. 
-   Apparatet bør ikke anvendes i kældre eller under jordoverfladen.    
- Apparatet må kun bruges til opvarmning af udendørsarealer.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: 
Dette apparat er udstyret med fleksibelt gas-gummirør og -klemmer, som skal anvendes; brug altid samme slags og altid i 
overensstemmelse med de nationale regler for destinationslandet.
Erstat regelmæssigt disse komponenter i henhold til den dato, der står på kroppen af hver af dem, eller i henhold til de 
gældende nationale regler for destinationslandet.
LPG-gasflaske er ikke inkluderet og skal købes separat i henhold til det opbevaringsrum, der er tiltænkt gasflasken, hvis dette 
forefindes. 

ADVARSEL:
Manglende overholdelse af advarsler og sikkerhedsforanstaltninger, som denne brugervejledning indeholder, kan resultere 
i en alvorlig eksplosion og forårsage skade på ejendom og personer.

ADVARSEL:
DETTE APPARAT HAR EN ÅBEN FLAMME; EN EGNET AFSKÆRMNING SKAL 
ANVENDES TIL BESKYTTELSE AF BØRN, ÆLDRE OG SVAGELIGE.

FARE  
FARE  FOR  CARBONMONOXID

Dette apparat kan producere kulilte, som ikke har nogen lugt.

 Brug  af  apparatet  i  et  lukket  rum  kan  være  dødeligt.
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