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OST RZEŻ ENIE
Ja kiekolwiek kopiow anie , prod uko wan ie i reprod ukcja wyrob ów firmy AB ER bez zezwolen ia ,
w ca ło ści lub części je st surowo zab ro nion e. P owyższe dzia ła nia po wod ują po wstan ie
od po wie dzia ln ości cywilne j oraz m ogą spo wodo wać w szczę cie po stęp owan ia karne go .

Plea se n ote th at, for purpo se o f improve men t AB ER sets
de sign s are su bjects to ch an ge withou t no tice.
Proszę mieć n a uwa dze fa kt, że zestawy AB ER mog ą ulec
zmia nie ze względ u na u le pszen ia , be z po wiado mie nia.
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W ARN ING
An y una utho rize d co pyin g, p ro ducing an d re prod ucing of A BER co mpan y prod ucts,
or any part the re of, is strictly p ro hibited an d an y su ch actio n estab lishes liab ility fo r
a civil action an d may g ive rise to crimina l p ro secution.

ABER

Use Cyanoacryl glue
kleić klejami cyjanoakrylowymi
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