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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1. Felhasználási terület

4. Karbantartás:

A fürdőkád kapaszkodó minden szabvány méretű kádba behelyezhető,
és a kádba történő belépést ill. az abból való kilépést segíti elő.
Elsősorban otthoni használatra készül, de alkalmazható kórházakban,
szociális intézetekben is.

4.1. Tisztítás
A kapaszkodó minden része a háztartásban szokásosan használt,
karcolásmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható.

2. Műszaki adatok
A fürdőkád kapaszkodó fehér műanyag szinter bevonatú hajlított
szénacél csőből hegesztett kötésekkel készül.
A nyitott csővégek zárt végű gumi fogantyúval, ill. műanyagdugóval
vannak lezárva.
Csőátmérő:
Szélesség (csőközépen):
Magasság a kád peremsíkjától:
Teljes magasság:
Teljes mélység:
A termék súlya:
Maximális terhelhetőség:

22 mm
280 mm
270 mm
558 mm
220 mm
2 kg
100 kg

4.2. Karbantartás
A kapaszkodó nem rozsdamentes alapanyagból készül, ezért érzékeny
a festék réteg megsértésére, és az állandó nedves környezetre. A
korrózió elkerülése érdekében ne sértse meg a festék réteget. A vizes
helyiséget a páradús tevékenység (mosás, szárítás, fürdés stb.) után
szellőztesse ki és a kapaszkodót száraz ronggyal törölje át.
A rögzítéseket időszakonként ellenőrizni, illetve után húzni szükséges.
FIGYELEM!
- Elhajlott, elengedett hegesztésű kapaszkodó nem használható!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a
kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- Elhasználódott, szétrepedt botvéggumival a terméket nem lehet
használni. A kapaszkodó rögzítése nem biztonságos! - ki kell
cserélni!
- Szétrepedt csővég záró fogantyúval a kapaszkodó nem
használható! Megtámasztás nem biztonságos! Le kell cserélni.
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!

3. Felszerelés
A fürdőkád kapaszkodót helyezze fel a fürdőkád peremére, úgy hogy a
gumi tappancsok kívül legyenek és a hajlított szárak nyúljanak be a kád
belső felére. A gumi tappancsokat csavarja ki, addig, míg el nem érik a
kád oldalát. Szükség esetén 19 mm laptávú villáskulccsal feszítse be,
hogy a kapaszkodó szilárdan álljon, nem billegjen.

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén
lehetséges.
4.3. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasználódott
kapaszkodót a fém hulladékgyűjtő helyen kell leadni.
A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha
az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével
vásárolta!

