ZVÝŠENÉ SEDÁTKO NA WC
s poklopem

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
Model: OA6002-4
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.
Toto záhodové sedátko s poklopem umožňuje navýšení toalety o cca 10 cm pro pohodlnější použití.
Je určeno zejména osobám, pro které je kvůli zdravotním problémům obtížné sedání
nebo zvedání se z toalety.
Technická specifikace:
Materiál: vysoce kvalitní plast
Uchycení: pomocí dvou šroubů s kotvami
Výška: 10 cm
Celková šířka: 36 cm
Celková hloubka: 39 cm
Maximální nosnost: 135 kg
Instalace:
1. Toto sedátko lze snadno instalovat na téměř každou toaletu bez nástrojů či jiných
pomůcek.
2. Umistěte obě kotvy se šrouby ( jsou součástí balení) na záchodové sedátko tak, jak je
vidět na obrázcích níže.
3. Usaďte sedátko na toaletu a rovnoměrně dotáhněte šrouby na jeho obou stranách
tak aby kotvy dostatečně fixovali sedátko k toaletě.
4. Ujistěte se, že sedátko dostatečně drží na toaletě před tím, než ji použijete.

DŮLEŽITÉ:
Neutahujte šrouby příliš silně, aby se kotvy nezlomily. Sedátko nepřetěžujte.
Čištění:
Toto záchodové prkénko je velmi jednoduché na údržbu. Použitím jemné žínky, čistícího prostředku a vody očistěte prkénko a následně jej osušte. Nepoužívejte chemické
a abrazivní čistící prostředky.
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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.
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.
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.

CZ - 2 -

