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Fontos útmutatások
Kérjük, az útmutatóban ismertetett óvintézkedéseket 
tartsa be minden használat során! Az első haszná-
latba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót, főleg a biztonsági útmutatásokat. Az 
útmutatót gondosan őrizze meg későbbi átekintésre is. 
Ha a terméket továbbajándékozza, mellékelje hozzá a 
használati útmutatót is.

Fontos
•  Ha a terméket továbbajándékozza, mellékelje hozzá a 

használati útmutatót is és győződjön meg róla, hogy 
a felhasználó ismeri a termék használatára vonatkozó 
tudnivalókat.

•  A termék maximális teherbírása 120 kg! A terméket 
nem használhatja több személy egyidejűleg.

•  Az ülőkét mindig rendeltetésszerűen használja az 
útmutatónak megfelelően.

•  Ne végezzen semmilyen átalakítást a termék konst-
rukcióján és ne használja a terméket más berendezés-
re, bútorra rögzítve.

• Ne rögzítsen a termékhez semmilyen kiegészítőt.
•  A termék kizárólag otthoni használatra kifejlesztett. 

Nem alkalmas tömeges felhasználásra (pl. kórházak-
ban, nyugdíjas otthonokban stb.)

•  Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát, 
különösen ügyelve a rögzítő elemek állapotára. 
Minden használatba vétel előtt ellenőrizze a lábak 
kihúzható részének rögzítését is. Minden lábat azonos 
helyzetben rögzítsen. Ha a termék megsérült, ne 
használja tovább, balesetveszélyes lehet.

•  A terméken végzett átalakítások, módosítások követ-
kezményeként a garancia érvényét veszti.

•   Az esetleges javíttatásokat mindig megfelelő szerviz-
ben végeztesse.

•  Ha a terméket gyerekek vagy sérült, mozgáskorlá-
tozott személyek használják, biztosítson megfelelő 
felügyeletet (esetlegesen gondozó személyt). A 
termék nem játék.

•  A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől. 
Fulladásveszélyes lehet!

•  Ügyeljen rá és minden használat előtt ellenőrizze, 
hogy az ülőke mind a 4 lába stabilan és biztonságosan 
illeszkedjen a rögzítő alátétre!

A készlet tartalma
Összeszerelés előtt ellenőrizze a csomag tartalmát, 
hogy minden alkatrész hiánytalan és tökéletes álla-
potú-e (lásd összeszerelés). Ha sérültek az alkatrészek 
vagy hiányos a készlet, ne használja a terméket és 
forduljon a termék forgalmazójához.

A készlet tartalma: ülőke fürdőkádra, használati útmu-
tató.

Ha a termék a szállítás során megsérült, ne használja, és 
forduljon a termék forgalmazójához.

Figyelmeztetés: A csomagolóanyagokat tartsa távol 
a gyermekektől. Fulladásveszélyes lehet.

A készlet tartalma és 
összeszerelés

Szabályozható magasságú fürdőkád ülőke 
Használati útmutató

Az ülőke kényelmesebbé teszi a zuhanyzást, tisztálkodást időseknek, mozgáskorlátozottaknak egyaránt, 
hiszen nem kell a kád aljára ülniük, majd nehézkesen felállniuk. Higiénikus ülőkével, biztonságos, csúszá-
smentes karokkal ellátott a kényelmes és biztonságos tisztálkodás érdekében.
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Karbantartás
Figyelem. A termék tisztításához ne használjon agresz-
szív tisztító szereket, a port és egyéb szennyeződéseket 
törölje le puha benedvesített törlőkendővel. Nagyobb 
szennyeződések eltávolításához használjon kímélő, 
enyhe tisztítószeres oldatot.

A nedves kendővel végzett tisztítás és minden hasz-
nálat után törölje szárazra a terméket. Az esetleges 
fertőzések elkerülése végett törölje át a fogantyút 
fertőtlenítő szerrel. Ha a termék állapotán bármilyen 
sérülést észlel, ne használja tovább, míg a hibát el nem 
távolíttatta vagy a hibás alkatrészt ki nem cseréltette.

Műszaki jellemzők
Mérete max.:  50 x 48 x 57 cm

Tömege kb: 2,1 kg

Ülőke mérete: 500 x 300 cm

Szabályozható ülőkemagasság: 37 - 52 cm

Maximális teherbírása: 120 kg

Környezetvédelem
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, 
a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti ér-
tékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket 
a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűj-
tő 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 termék állapotában bármilyen hi-
bát 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 természe-

tes alkatrészkopásra, elhasználódásra

•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 
meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. 
klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-
szerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítők használata során fellépő meghibásodá-
sokra.

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 külön-
bözhet a valódi terméktől.


