5. Szavatosság
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a
forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli,
hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek
és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A
szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt
érvényesíthető.
Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli
meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás
pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell
bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő
termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a
vásárlás helyén jelentheti be.
Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a
nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény
esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás
időpontjában hibás volt.
Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása
mellett érvényesítheti.
Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a
meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt
terheli
A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló
1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.
Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a
forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal
fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő
békéltető testülethez fordulhat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4350
Állítható háromlábú járóbot

1. Felhasználási terület
A B-4350 típusú állítható háromlábú járóbot, az előírásoknak megfelelő
méretbeállítással használható. Olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó
végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható.
A bot állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható
fel, de az ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa
alapján történhet.
2. Méretek, adatok
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3. Használat
A magassági méret a bot felső csövén rugós rögzítő csap benyomásával,
majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba
történő bepattintásával állítható be. A méret beállításhoz a felső csövön lévő
recés anyát lazítsa ki, majd a mértet beállítás után húzza meg.
A bot jobb, vagy bal kézben való tarthatósága egyszerűen a fogantyút
magába foglaló felső cső 180 0-kal történő elfordításával érhető el a rugós
rögzítő csap benyomása utáni.
A járóbot használtánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy forgalmazó)
utasításait kell figyelembe venni.
A járóbot optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé
hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne
nyomja fel magasra a vállat. Fontos a stabil tenyértámasz.
A botot mindig a jó oldali kézben fogva tegye előre, ezután a sérült, gyenge,
vagy fájós lábbal lépjen. Sose a fájós oldalon vigye a botot, mert ezzel a járás
ritmusát rontja.
Amennyiben két botra lenne szüksége, a két botot tegye előre, ezután a
sérült, gyenge, vagy fájós lábbal lépjen.
FIGYELEM!
- A járóbot sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A
járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.
- A magassági méret szabályzására szolgáló bármelyik rögzítő elem
meghibásodása esetén a járóbotot nem lehet használni. A sérült alkatrészt
ki kell cserélni!
- A markolat megrepedése esetén a bot nem használható, alkatrészt ki kell
cserélni.
- A járóbot támasztó lábainak elgörbülése egyensúlyvesztést eredményez!
A bot nem használható – lábak szakműhelyben történő javítása
szükséges..
- Botvéggumikat szétnyíródásuk, elkopásuk esetén ki kell cserélni!
Billenés és csúszásveszély állhat fenn. Csak az előírt botvéggumi
használható belső méret Ø 16 mm.
- A rugós rögzítő törése esetén a bot nem használható, alkatrész csere
szükséges.
- A bot túl- vagy oldalirányú terhelése tilos, a járóbot elhajlásához,
töréséhez vezethet, amely balesetet okozhat!

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén
lehetséges.
4. Karbantartás, tárolás
4.1. Tisztítás
A bot karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet
lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni.
A bot minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és
fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.
4.2. Karbantartás, tárolás
A járóbot rendszeres karbantartást nem igényel. Vizes környezetben történő
használat után a járóbotot célszerű szárazra törölni!

4,3. Tárolás
A járóbotot száraz vízmentes helyen kell tárolni!
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált botot a fém
hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az
eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

