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, tisztítás

A fürdőkád ülőke mozgássérültek otthoni használatára, a házi
betegmosdatás
megkönnyítésére
szolgál,
de
alkalmazható
kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben,
amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes, de a mély fürdőkádba beülni
és felállni nem tud, vagy az nehézséget okoz.
2. Méret, jellemző adatok:
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
A felhasználó megengedett max. testtömege:

520 mm
660 mm
350 mm
4,1 kg
100 kg

3. Használat
A fürdőkád ülőke felső csőkeretét a fürdőkád peremére kell ráhelyezni.
Használható minden olyan fürdőkádnál, ahol a csőkeret mindkét
oldalon biztonságosan felfekszik a kád peremére, és nem tud bebillenni
a kádba!
A termék külön rögzítést nem igényel.
FIGYELEM !
- A vázszerkezet megsérülése, elhajlása esetén a fürdőkád ülőke nem
használható!
- Sérült, repedt ülőkével a termék nem használható!
- A csővégeket lezáró, műanyag fogantyúkat sérülése esetén
(repedés, kitörés, leválás) ki kell cserélni! Sérülés, billenés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!
- A termék olyan méretű kádban használni TILOS, melynél szélső
helyzetben bebillenhet!
Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén
lehetséges.

4.1. Tisztítás
A termék minden része a háztartásokban szokásosan használt
karcolásmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill.
kezelhető.
A műanyagülőkét időnként (intézményi felhasználás esetén minden
használat után) fertőtlenítőszeres vízzel szükséges lemosni, az
esetleges fertőzések elkerülése érdekében!
4.2. Karbantartás
A termék nem rozsdamenetes anyagból készült alkatrészei műanyag
alapú festékkel vannak védve, csökkentve a korróziós hajlamot.
Ügyeljen, hogy a festékréteget ne sértse fel a fém részeken. A terméket
használat után szárazra kell törölni, illetve megszárítani a korrózió és
vízkőlerakódás meggátolása érdekében.
Időnként ellenőrizze a csavarrögzítéseket és szükség esetén húzzon
utána a csavaroknak.
4.3. Tárolás
A fürdőkádülőke különleges tárolást nem igényel.
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém
hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

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

