Wellness sprcha

CZ

Návod k používání
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny
instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.
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Popis částí:
1) Hadice
2) Otočná část hlavice
3) Rukojeť sprchy
4) Páka pro přepínání sprchové hlavice
5) Perly Maifan
6) Nádobka pro tekutou náplň
7) Prostor pro perly Maifan
8) Turbínka pro dávkování tekuté náplně
9) Víčko prostoru pro perly
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NÁVOD K POUŽITÍ:
- uzavřete kohoutek na vodovodní baterii
1
- odmontujte stávající sprchovou hadici (proti směru hodinových ručiček)
- přendejte těsnění nebo dejte nové těsnění do nové hadice
- hadici našroubujte na vodovodní baterii a dotáhněte (po směru hodinových ručiček)
- na hadici našroubujte rukojeť sprchy (po směru hodinových ručiček) a mírně dotáhněte
- sundejte tahem víčko prostoru pro perly
- naplňte prostor pro perly perlami Maifan a nasaďte zpět víčko
- do rukojetě sprchy vložte naplněnou nádobku s tekutou náplní a rukojeť našroubujte na
hlavici (po směru hodinových ručiček) a mírně dotáhněte. Dejte pozor, aby osa ve víčku zapadala do středu nádobky.
Otočná hlavice má 4 režimy
Aqua-Stop
Masážní sprcha - silný proud vody
Klasická sprcha - střední proud vody
Mlha
- jemný proud vody
ÚDRŽBA
Povrch sprchy pouze omyjte vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné agresivní mycí prostředky,
kovové nebo nylonové kartáče, ani ostré předměty.
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Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
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
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- 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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje
právo na připadne 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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