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PRÍMA PROTETIKA KFT.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Tel.: 06/66 441-137;
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PROMOBIL ZRT.
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.
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JÓTÁLLÁSI JEGY
Eladószerv tölti ki!
A vásárlás napja 20...... ................................ hó

Használati útmutató
B-4323
Állítható magasságú szobai WC

....... nap.

(hónap betűvel)
Levágandó jótállási, javítási szelvények
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Típus: B-4323

...................................................................................................

aláírás (P.H.)
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

3 Bejelentés időpontja: ………………………..………………….…………… 3
Bejelentett hiba: ……………………………………………………………………

Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy
és annak minden szelvénye kitöltésre került!
1. Felhasználási terület:
A B–4323 típusú állítható magasságú szobai WC otthoni használatra, a házi betegápolás
megkönnyítésére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden
olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni.
Azoknak a betegek, akiknek a vízöblítéses WC ülőke magassága túl alacsony, és a felállás,
illetve a leülés nehézséget okoz, a műanyag edény eltávolítása után a WC kagyló fölé állítva
WC magasítóként is használható.
Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

Gyártási szám: ………………………………………………………… Elhárított hiba leírása: ………………………………………….…………………
A jótállás új határideje: …………………………………………………………..
Kelt: ………………………..……….
20..…. ………..……hó …....nap

Munkalapszám: ……………………………………………………………………..
Kelt: .............................................
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2. Jellemző méretek, adatok
Tömeg: .................................................... 10 kg
Felhasználó max. megengedett tömege: .. 100 kg
Beülő magasság: ...................................... 480–580 mm
Magasság állíthatóság.............................. 25,4 mm/fokozat
Beülő szélesség: ...................................... 400 mm
Kartámasz magassága ülőkétől: .............. 220 mm
Magasság: ................................................ 670 - 770 mm
Hosszúság: .............................................. 520 mm
Szélesség: ................................................ 520 mm

Tartozékok:
1 db. műanyag edény
1 db. Használati útmutató
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3. Használat
A szobai WC ülőke magasságának alapértéke 480 mm, amely 25,4 mm-enként állítható 580 mm beülő
magasságig.
A magasság beállítása a lábakon található rugós csapok segítségével történik. A csapot benyomva a két
csövet egymáshoz képest elcsúsztatjuk, majd a csapot a kívánt furatba visszaengedjük. Az összes lábon
ugyanazt a beállítást használjuk!
Az ülőkefedél az ülőke felhajtott állapotában a hátsó ütközőhöz támaszkodik, vagy fal mellé állítva a
falhoz ütköztethető. A műanyag edény az ülőkét felemelve, felülről helyezhető be, ill. vehető ki.
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Az edény behelyezésekor figyeljünk, hogy pontosan az ülőkenyílás alá kerüljön.
Szállításkor vagy hosszabb ideig tartó tároláshoz a szobai WC szétszedhető, a műanyag edény
kiemelése után az ülőkevázat tartó 8 db M8-as csavar oldásával.
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. Az ülőke és ülőke fedél 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 botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, csúszás- ill.
billenésveszély áll fenn! A botvéggumi belső mérete: Ø 28 mm.
- A magassági méret szabályozására szolgáló bármely rugós csap meghibásodása esetén a szobai
WC-t nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- Sérült, repedt vödör nem használható, csere szükséges!
- A szobai WC-t csak a megengedett maximális felhasználói tömegig szabad terhelni!
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása, kötőelemek lazulása esetén a szobai WC-t
használni TILOS!
Alkatrészek beszerzése a szervizegységeknél lehetséges.

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

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
bélyegzésével.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység
telephelyén) vagy a kijelölt szerviz egységeknél 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 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 területileg illetékes
kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve 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 az átvételt kénytelenek vagyunk megtagadni!

REHAB Zrt.
A

csoport tagja.
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