Használati útmutató – Fürdőkád kapaszkodó HU
Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre
is. A fürdőkád oldalára rögzíthető kapaszkodó biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a fürdőkád használatát.

Fontos útmutatások
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is! Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót,
főképp a biztonsági ﬁgyelmeztetéseket. Mindig tartsa be az útmutatóban közölt óvintézkedéseket. Ha továbbajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.
Jelen használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék összeszereléséről és rendeltetésszerű
használatáról. Olvassa el ﬁgyelmesen a teljes útmutatót.
A használati útmutatóban közölt ﬁgyelmeztetések ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekhez és a
termék meghibásodásához vezethet.

Fontos
• A termék maximális teherbírása 100 kg! A terméket egyidejűleg csak egy személy használhatja.
• A terméket mindig rendeltetésszerűen használja az útmutatások betartása mellett.
• Ne végezzen átalakításokat a termék konstrukcióján, ne használja más bútordarabokkal vagy más berendezésekkel együtt.
• Ne csatlakoztasson egyéb kiegészítőket a termékhez.
• A termék kizárólag otthoni használatra kifejlesztett. Nem alkalmas tömeges felhasználásra (pl. kórházakban,
idősotthonokban stb.)
• Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, megfelelően rögzítve vannak-e az egyes
részei. Ne használja a terméket, ha az megsérült, balesetveszélyes lehet.
• Soha ne végezzen sajátkezű javításokat, átalakításokat a terméken. Ezáltal a garancia érvényét veszti.
• A szükséges javíttatásokat mindig szakszervizben végeztesse.
• Ha a terméket gyermekek, vagy bármilyen fogyatékkal élő személyek használják, mindig biztosítson megfelelő felügyeletet (pl. beteggondozó személy). A termék nem gyermekjáték.
• Ügyeljen rá, hogy a kapaszkodó mindig stabilan legyen felszerelve.
• A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszélyes lehet!

A készlet tartalma és csomagolás
Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a készlet teljes és minden alkatrész hibátlan. Ha a készlet hiányos vagy
sérült, forduljon a termék forgalmazójához.
A készlet tartalma: kapaszkodó konstrukciója + zacskó az összeszereléshez szükséges csavarokkal, kulccsal és
alátétekkel.
Ha a termék a kiszállítás során megsérült, forduljon a termék forgalmazójához.

Útmutató a kapaszkodó felszereléséhez:
Összeszerelés:
Az „U“ alakú fő konstrukciós elembe (a befogató nyílásokba) illessze be a támasztó karokat, a karok túloldaláról szúrja át a vázon és csavarozza be a kitámasztó csavarokat. A kapaszkodó fő vázára illessze fel a gumi
végződéseket (4 db). A kád oldalához való jobb tapadás érdekében használhat öntapadó szalagokat is, amelyeket a gumi végződések helyére illeszthet (1 szalag 2 db végződés helyére). Az így összeszerelt kapaszkodót
helyezze fel a kád oldalára (a csomagoláson látható módon) és húzza be a csavarokat olyan mértékig, hogy
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a támasztó karok a kád belső oldalához érjenek, megfelelően és biztonságosan rögzítve ezzel a kapaszkodót. A kád
szélességének megfelelően ezekkel a csavarokkal állíthatja
be a kapaszkodó stabilitását. A kádperemhez való optimális
rögzítéshez használja a támasztó hengereket a képen látható
módon. A kitámasztó csavarok végére illessze fel a műanyag
védőkupakokat.

Figyelmeztetés
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem
sérült-e, megfelelően rögzítve vannak-e az egyes részei. Ne
használja a terméket, ha az megsérült, balesetveszélyes lehet!

Tisztítás
A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket. A
szennyeződéseket és port törölje le puha, enyhén nedves törlőkendővel. Nagyobb szennyeződések tisztítsához használjon
kímélő tisztítószert.

Műszaki jellemzők
Mérete: 610 x 230 x 140 mm
Kádperem mérete: 60 - 125 mm
Maximális teherbírás: 100 kg

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a
készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a
helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő
helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és
mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
• külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű
használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
• a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során
fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató
megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges
nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
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