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.
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Felhasználási terület
A WC kapaszkodó a leülést és felállást elősegítő eszköz, olyan
személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése ily
módon megoldható. Otthon, korházakban és szociális intézetekben is
alkalmazható.
Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok
szükségessé válnak.
1. Műszaki adatok
A B-4300 típusú WC kapaszkodó fehér műanyag szinter bevonattal,
hajlított acélcsőből, párnázott kartámasszal, hegesztett kötésekkel egy
méretben készül, a lábvégeken a tapadást biztosító botvég gumival.
Befoglaló méretek:
Hosszúság (mélység):
Szélesség:
Magasság:
Terhelhetőség:
Termék súlya:

56 cm
59 cm
75 cm
100 kg
5,3 kg

3. Használati útmutató
A WC csésze köré, mögé állítva, úgy hogy a keresztmerevítő cső hátul
helyezkedjen el, azaz a keret elölről nyitott legyen. Amennyiben ez
nem lehetséges (pld. hátsó kifolyású WC vagy egybeépített öblítő
tartály) a kapaszkodót a WC és a használója köré helyezzük elölről,
hogy ráüléskor és a felálláskor támasztékot nyújtson.
4. Karbantartás
4.1. Tisztítás
A WC kapaszkodó minden része a háztartásokban szokásosan használt
tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható. Bő vízzel ne mossa, mert a
víz behatolhat a vázcsőbe és rozsdásodást okoz.

4.2. Karbantartás
A WC kapaszkodó különleges karbantartást nem igényel. Időnként a
kartámaszt rögzítő csavarokat ellenőrizni, esetleg után húzni
szükséges.
4.3. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém
hulladékgyűjtő helyre kell leadni.
FIGYELEM!
- Botvéggumi elhasználódása, megsérülése esetén a kapaszkodó
nem használható! Ki kell cserélni (belső méret:  22 mm).
Cserekor egyszerűen le kell húzni a régit, az újat pedig a helyére
feltolni.
- Kilazult, eltört, szétrepedt kartámasszal a kapaszkodó nem
használható! –sérülés veszély - le kell cserélni!
- Elhajlott, sérült vázcsövekkel a kapaszkodó nem használható!
Billenésveszély!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a
kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!
Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén
lehetséges.
A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha
az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével
vásárolta!

