Szerviz egységek:
REHAB-ÉSZAK KFT.
3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.
3300 Eger, Knézich u. 20.
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)

Tel.: 06/46 508-284
Tel.: 06/35 300-224
Tel.: 06/36 320-826
Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.
1044 Bp., Reviczky utca 38.

Tel.: 06/20 950-4735

Tel.: 06/1 320-1606;

REHAB-HUNGARIA KFT.
6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.

Figyelem:
Kérjük,
az
eszköz
átvétele előtt győződjön meg arról, hogy
a Jótállási jegy és annak minden
szelvénye kitöltésre került!

Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Tel.: 06/66 441-137;

Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.

Tel.: 06/1 433-7196;

Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.
1044 Budapest, Megyeri út 205.

Tel.: 06/1 230-0593

JÓTÁLLÁSI JEGY
Eladószerv tölti ki!
A vásárlás napja: 20……... …………..…………..….hó …..nap
…………………………..
(hónap betűvel)
aláírás (P.H.)
Levágandó jótállási, javítási szelvények
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
3
3
Bejelentés időpontja……………………...……….
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Típus: B-4021/…….
Megjavítás időpontja:…………………………..…
Gyártási szám:
Bejelentett hiba:……………………...…………...…..…..…..
Elhárított hiba:…………………………...……………....……
Kelt:…………………20… …………...….hó ……nap
A jótállás új határideje:………………………..
Munkalapszám:……………….………………….
Kelt:………………. 20..… ……………...hó ……..…nap
Eladó:
………………………
aláírás (P.H.)
Aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja………………….………….
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
2
2
Típus: B-4021/……..
Megjavítás időpontja:……………………………
Gyártási szám:
Bejelentett hiba:………………...……...……………..…..…..
Elhárított hiba:…………………...……………………....……
Kelt:…………………20… …………...….hó ……nap
A jótállás új határideje:………………………….
Munkalapszám:…………………………………
Kelt:………………. 20..… ……………...hó ……..…nap
Eladó:
………………………..
aláírás (P.H.)
Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
1
Bejelentés időpontja………………….………….
1
Típus: B-4021/……..
Megjavítás időpontja:……………………………
Gyártási szám:
Bejelentett hiba:……………………...……………..…..…..
Elhárított hiba:………………..………… ……………....……
Kelt:…………………20… …………...….hó ……nap
A jótállás új határideje:…………………………..
Munkalapszám:……………….………………….
Kelt:………………. 20..… ……………...hó ……..…nap
Eladó:

Használati útmutató
B-4021
Szobai WC

………………………..
aláírás (P.H.)

Aláírás (P.H.)

B-4021/F Fix szobai WC
B -4021/G Gördíthető szobai WC
1. Felhasználási terület:
A szobai WC a házi betegápolás megkönnyítésére, az önellátására tartósan képtelen
mozgáskorlátozottak részére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben
is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja
megközelíteni. A kárpitozott ülőbetéttel szobai székként is használható.
A B-4021/G szobai WC nem alkalmas a beteg mozgatására, kerekesszékként való
használatra!
2. Jellemző méretek, adatok:
B-4021/F
B-4021/G
Tömeg: ................................................................ 9,4 kg
11,8 kg
Felhasználó max. megengedett tömege: .............. 100 kg
100 kg
Beülő magasság (ülőkebetét nélkül): ................... 455 mm
470 mm
Beülő magasság (ülőkebetéttel):.......................... 490 mm
505 mm
Beülő szélesség: .................................................. 440 mm
440 mm
Beülő mélység: .................................................... 430 mm
430 mm
Magasság: ............................................................ 850 mm
860 mm
Hosszúság (kihajtott lábtartóval): ........................ N/A
660 mm
Szélesség: ............................................................ 545 mm
545 mm
WC csésze befoglaló méretei, ami fölé a termék
elhelyezhető (szél x mag): .................................. 440 x 385 mm 440 x 390 mm
Tartozékok:
1db műanyag edény fedővel
1db ülőbetét
1db használati útmutató
3. Használat
A B-4021/F szobai WC lábtartója a szállítás miatt be van hajtva. Kérjük, üzembe helyezés
előtt a lábtartót hajtsa ki és rögzítse a bilincs csavarjainak meghúzásával.
A szoba WC-t az ülőkéjét takaró ülőkebetét, valamint a vödörtető eltávolítása után lehet
használni. Ezt követően a szoba WC elé háttal állva, a karfákon megtámaszkodva
ráereszkedünk az ülőkére. Lényeges, hogy mind a két kézzel támaszkodjunk, ellenkező
esetben billenés veszélye áll fenn. Erős fizikai gyengeség esetén a beülés, illetve a kiszállás
mindenképpen segítő közreműködésével történjen!
A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható onnan ki.
Vödör nélkül a termék, beépített WC csésze fölé helyezhető.
Beülés előtt a B-4021/G típust a hátsó keréken lévő rögzítő fékekkel minden esetben
rögzíteni kell! Használat és a kiszállás után oldja a féket a WC mozgatásához.
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4.

Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás
A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres
textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.
A műanyag vödröt minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt
fertőtlenítőszerekkel (Hypo, Domestos) kitisztítani. A kárpitozott felső rész, illetve az ülőke
fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!
4.2. Tárolás
A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!
4.3. Karbantartás
A szobai WC csavarkötéseit a használat gyakoriságától függően havonta- negyedévente
ellenőrizni szükséges. Lazulás esetén a csavarokat után kell húzni.
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen
lehet leadni.
FIGYELEM!
- A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében KÖTELEZŐ!
- A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!
- A kartámasz megsérülése, meglazulása esetén után húzás vagy csere szükséges!
- A kerekek külső felületének roncsolódása esetén a kereket ki kell cserélni!
- A fékhiba esetén a kereket ki kell cserélni!
- Használat előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vödör a megvezető sínek
között helyezkedik-e el, illetve arról, hogy a fedél nélküli vödör az ütközőcsapokig be
legyen tolva!
- A szoba WC- t csak a megengedett súlyhatárig lehet terhelni!
- A talptámaszra ráállni TILOS! A talptámasz törése nem része a garanciális
jogosultságnak.
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása esetén a szoba WC-t használni
TILOS!
- A B-4021/F típus botvéggumijának elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell
cserélni, csúszás- ill. billenésveszély áll fenn! A botvéggumi belső mérete: Ø 22 mm
Alkatrészek beszerzése a szervizegységeknél lehetséges.

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

REHAB Zrt.
Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

A

tagja.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott
jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.
A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és
lebélyegzésével.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység
telephelyén) érvényesíthető.
A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a
jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat,
átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a
meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés,
stb.) miatt következik be.
A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a
természetes használatból eredő kopás (kerék, botvéggumi, kárpit) nem tartozik a jótállás keretébe.
A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni. A kijavítás során a termékbe
csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel
időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával
meghosszabbodott jótállási idő.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell
felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a forgalmazó székhelye
szerinti megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő
békéltető testületekhez fordulhat.
A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.
Tájékoztatjuk, hogy a Szobai WC-t javításra, csak tisztán, fertőtlenített vödörrel és
ülőlappal tudjuk átvenni. Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk
visszautasítani.

