POMOCNÍK DO AUTA 4v1
Návod k použití

CZ

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli
znovu kdykoliv přečíst!

ÚČEL POUŽITÍ
Rukojeť pomáhá lidem snadněji se dostat dovnitř
a ven z auta. Ideální pro nastávající maminky, seniory,
lidi zotavující se po operaci nebo zranění, lidi s nadváhou, lidi s bolestmi zad, kolen, kyčlí atd.
Použití: kladívko zasuňte do dveřní západky automobilu.

Dbejte na správnou polaritu baterií.
Nasaďte zpět kryt baterií a zajistěte šroubky.
2ks 3V baterie CR2032

bateriový kryt

UPOZORNĚNÍ
LED svítilna: baterie 2 * 3V Lithium CR2032 (součástí
balení).
Kladívko na rozbíjení oken.
Nůž na přeříznutí bezpečnostního pásu.

POPIS ČÁSTÍ
2ks led dioda

Rukojeť uložte do automobilu tak, aby jste ji měli v případě nehody vždy po ruce.
Neponořujte rukojeť do vody, chraňte před deštěm
a vlhkostí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

kryt baterií
spínač led diod

rukojeť

nůž na přeříznutí
bezpečnostního pásu
kladívko na rozbíjení skla

AKTIVACE A VÝMĚNA BATERIE
Před prvním použitím odstraňte tahem aktivační pásek
baterie.
Pro výměnu baterie odšroubujte a sejměte kryt baterií
na boční straně.
Vyjměte staré a vložte nové baterie (2 ks 3V CR2032).

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.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte
na místa zajišťující recyklaci baterií.
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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

-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.
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.
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