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JÓTÁLLÁSI JEGY

B-4295 Fordítható kádülőke
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Levágandó jótállási, javítási szelvények
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1./ Felhasználási terület:
A B-4295 típusú fordítható kádülőke mozgássérültek otthoni használatára, a házi
betegfürdetés megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális
intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és
kapaszkodni képes.
2./ Jellemző adatok:
A fordítható kádülőke olyan peremes fürdőkádakhoz használható, melyekbe a
kitámasztó szerkezettel biztonságosan rögzíthető, és a jobb és baloldali szélső
helyzetben sem tud bebillenni a kádba.
Felhasznált anyagok: szerkezeti acél, rozsdamentes acél, műanyag, gumi,
felületkezelt kötőelem.
Befoglaló méret (hossz x szélesség x magasság): 72x52x56 cm
Tömeg: 6,5 kg
A felhasználó megengedett max. testtömege: 100 kg
3./ Használat:

……………....….. aláírás (P.H.)……….……....

Gyártási szám: ………………………………………………………… Elhárított hiba leírása: ………………………………………….…………………

Eladó

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

Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

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

A vásárlás napja 20...... ................................ hó

B-4295
Fordítható kádülőke

……………....….. aláírás (P.H.)……….……....

A kád szélére felhelyezett kádülőkét a gumivégű állítócsavarokkal a kád belső
méretének megfelelően (kitámasztani) rögzíteni kell.
Az ülőke az oldalsó fordítókar felhúzása után a kívánt irányba elfordítható. A kar
elengedése után az ülés az előre kialakított helyzetbe automatikusan rögzül, ami a
be és kiszállást biztonságossá teszi. Amennyiben a beteg erőnléte megengedi a
terméket egyedül is használhatja.
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

4./ Karbantartás, tárolás:
4.1. Tisztítás
A termék minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és
fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.
A műanyagülőkét időnként (intézményi használat 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.
FIGYELEM !
- A terméket a kádhoz történő rögzítés, kitámasztás nélkül használni
TILOS!
- Az állítócsavar megsérülése esetén (menetszakadás, gumivég kitörés) a
termék használata TILOS!
- A megsérült fordítókarral (elhajlás, eltörés) a termék nem használható!
- Az ülőke rögzülés nélküli használata nem biztonságos! (Billenés és
csúszásveszély)
- 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!
- Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé
válnak.
Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.
4.3. Tárolás
A fürdőkádülőkét száraz, páramentes helyen tárolja.
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém
hulladékgyűjtő helyre kell leadni.
A Használati útmutatót és a 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
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 nem tartoznak 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 kádülőkét javításra, csak tisztán, fertőtlenített állapotban tudjuk
átvenni. Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk visszautasítani!
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2000 Szentendre, Kalászi út 3.
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