6. 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.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4312
Felhajtható fali kapaszkodó

1. Felhasználási terület
A felhajtható fali kapaszkodó WC ülőke mögötti falra szerelve a leülés és
felállás, kerekesszékből történő átülés megkönnyítése, vagy mosdókagylók
mellé szerelve kapaszkodásra használható.
Használaton kívül, felhajtott állapotban helyigénye jelentősen lecsökken,
ezáltal megkönnyíti a WC- vagy mosdókagyló kerekesszékkel történő
megközelítését.
2. Jellemző méretek, adatok

Anyag: szénacél műanyag festékbevonattal
Csőátmérő:
Befoglaló méret (hossz x magasság x szélesség):
Talplemez méret (alap x magasság)
Tömeg:
Maximális terhelhetőség:

22 mm
670 x 220 x 100 mm
220 x 100 mm
1,7 kg
100 kg

Tartozékok

4 db. 8x60 mm-es hatlapfejű facsavar
4 db. K 12 típusú KOELNER dübel
4 db. Lapos alátét
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3. Szerelési útmutató
Kapaszkodóink
elsősorban
nedves
helyiségekben
(fürdőszoba,
zuhanyozófülke, WC) történő közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálják.
Mivel ezek a helyiségek fokozottan balesetveszélyesek (nedves, csúszós,
kemény padló- és falburkolat), különösen fontos a kapaszkodók megfelelő
felszerelése és rögzítése.
A szerelési magasságot a felhasználás jellegének és a használó
testalkatának megfelelően kell megválasztani! A rögzítő furatok helyét
fúrás előtt célszerű a talplemezről a falfelületre átjelölni. A fúrás ne a

talplemezen keresztül történjen, mert a termék korrózióvédelmét
biztosító műanyag bevonat megsérülhet.
A kapaszkodó rögzítéséhez nem lehet általános érvényű útmutatást adni a
különböző falszerkezetek anyagának és vastagságának sokfélesége miatt. A
rögzítés módját a falszerkezettől függően egyedileg kell megválasztani.
Az általunk mellékelt műanyag dübel és facsavar csak megfelelő szilárdságú
tégla- vagy betonfal esetén nyújt biztonságos rögzítést. Kisebb szilárdságú
falakhoz (pl. vályog, gázbeton stb.) ez a típusú dübel nem alkalmazható.
Javasoljuk, a szerelést bízza szakemberre!
A falburkolat védelme érdekében a furatok elkészítése után, a kapaszkodó és a
falburkolat egymáshoz illeszkedő felületeit gondosan meg kell tisztítani, mert a
köztük maradó törmelékszemcsék a csavarok meghúzásakor a csempeburkolatot
elrepeszthetik.

Az egyenletes felfekvés és a nedvesség elleni védelem érdekében a
felfekvő felületek közé vékony rétegben gumiám vagy szilikon masszát
kell kenni. A masszából kenjünk vékony rétegben az alátétek alá is, hogy a
csavar meghúzásakor esetleg megsérülő felületnél ne induljon el korróziós
folyamat. Megszilárdulás után a felületek közül kinyomódott massza
könnyen eltávolítható. A rögzítő csavarokat úgy kell meghúzni, hogy a
kapaszkodó mozgásmentes legyen, szilárdan álljon.
4. Használat
A kapaszkodókar lehajtása: Húzza a kapaszkodókart a faltól elfele addig, amíg
a rögzítő fészekből kipattan, majd lassan hajtsa lefelé a kart vízszintes helyzetig.
A kapaszkodókar felhajtása: hajtsa felfelé a kart függőleges helyzetbe, majd
enyhe nyomással pattintsa a rögzítő fészekbe, és így, a kapaszkodó kar megáll.

FIGYELEM!
- A támasztókart függőleges helyzetben rögzítő fészek megrepedése,
eltörése esetén a termék nem használható, a lecsapódás veszély miatt. Az
alkatrészt ki kell cserélni.
- A kapaszkodó használat során valamelyik rögzítő csavar fellazulása
tapasztalható, haladéktalanul gondoskodni kell a meghúzásáról,
javításról, mert az összes kötés gyors tönkre meneteléhez vezet, ami
balesetet, kiszakadást idéz elő!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a
kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!
Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén
lehetséges.
5. Karbantartás, tárolás
4.1. Tisztítás
A kapaszkodó minden része a háztartásokban szokásosan használt
karcolásmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.
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 festékréteget. 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.
4.3. 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!

