POMOCNÍK PRO VSTÁVÁNÍ

CZ

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme přečtěte si pozorně tento návod.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Účel použití výrobku
Pomocník pro vstávání usnadní zejména seniorům a hůře pohyblivým osobám vstávání
z WC, postele, židle, apod. Před montáží vybalte jednotlivé díly z balení.
Balení obsahuje:
2ks svislé konstrukce s madly, 2ks propojovací konstrukce (ohnuté trubky),
8ks dlouhých šroubů
Montáž
1) Pomocí dlouhých šroubů spojte propojovací konstrukci se svislou konstrukcí. Viz obr.
- jedna propojovací trubka spojuje spodní díly svislých konstrukcí
- jedna propojovací trubka spojuje boční díly svislých konstrukcí.
2) Překontrolujte dotažení všech šroubů, aby nedošlo ke zranění.
Použití
Osoba se opře rukama o madla a vytáhne se nahoru.
Čištění a údržba
Kovové trubky utřete navlhčeným hadříkem
a utřete dosucha. Pěnovky madel nevlhčete.
Upozornění:
Tento výrobek není zdravotnickým
prostředkem. Pravidelně kontrolujte
dotažení všech šroubů a matic.
Nosnost do 100kg.
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.
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční části produktu v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou produktu (např. čištění,
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností,
nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku nárazu, úderu do produktu pod.
- 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.

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

