MULTIFUNKČNÍ MADLO
S INDIKÁTOREM
návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení produktu.
Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití
a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití.
CZ 1

- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ

Účel použití výrobku
• Multifunkční madlo je určeno jako opora při vcházení a
vycházení z vany, sprchového koutu, vstávání i usedání
na toaletu, apod..
• Multifunkční madlo velmi snadno nainstalujete kdekoli
a to bez namáhavého vrtání děr do stěn či keramických
dlaždic a rizika jejich poškození.
• Skutečně, k instalaci nepotřebujete žádné nářadí!
• Multifunkční madlo snadno odinstalujete a upevníte
na nové místo.
• Uvidíte, že multifunkční madlo se stane Vaším neocenitelným pomocníkem doma i na cestách.
Upozornění:
Tento výrobek není zdravotnickou pomůckou!

Určeno pro osoby o váze do 100Kg.

Instalace
K upevnění nepotřebujete žádné nářadí.
Vycvakněte nahoru bezpečnostní zámky (jejich vnější část)
– viz obr.

Pro instalaci vyberte hladkou a rovnou plochu. Plochu důkladně společně s přísavkami dokonale očistěte a odmastěte.
Přitlačte madlo na vybranou plochu a zacvakněte oba bezpečnostní zámky dolů – viz obr.

Bezpečnostní instrukce
- indikátor
Zkontrolutje pevnost madla před použítím.
K vyzkoušení toho, zda madlo pevně drží slouží indikátor.
Zkontrolujte jeho barvu!
zelená = madlo je pevně přichyceno
červená = madlo není bezpečně přichyceno, zopakujte znovu jeho instalaci dle pokynů, dokud se znovu neobjeví zelená
značka

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy
by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata
zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu,
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
Vyzkoušejte, zda madlo pevně drží.
Madlo můžete snadno přemístit jinam. Jednoduše znovu
vycvakněte nahoru bezpečnostní zámky (jejich vnější část).

Pokud madlo stále pevně drží, potáhněte přísavky nahoru (za
malý jazýček na straně gumy) – viz obr.
Dle předchozích instrukcí instalujte na nové místo.
Poznámka:
Dlaždičky mohou obsahovat mikropraskliny, které způsobí
uvolnění madla. V tomto případě nainstalujte madlo na jinou
nepoškozenou dlaždičku.

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku
jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu,
úderu do něj apod.
-
na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením,
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu
k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti
na modelu.

CZ 2 - Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

