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. Általános ismertetés
A B-4013 típusú WC magasító minden szabványos méretű WC
kagylóra felhelyezhető. Ütésálló anyagból, oldalrészén a felülést segítő
kapaszkodók, kialakításával készül. A WC kagylóra történő rögzítést 4
db szabályozható beállító láb biztosítja.
Magasság: 13 cm
Termék súly: ~1,6 kg
Termék terhelhetősége:100 kg
Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok
szükségessé válnak.
2. Beállítás
A termék WC magasító ülőkéből és az alábbi tartozékokból áll:
4 db rögzítő láb (műanyag)
8 db rögzítő csavar
A WC magasító lábait a csavarok (2-2db) segítségével lazán fel kell
csavarozni a termék dobozán látható módon, azaz elsők a perem belső
oldalán, a hátsók a perem külső oldalán kell, hogy elhelyezkedjenek. A
WC kagylóra helyezés után a lábakat megfelelő méretre kell állítani,
majd a csavarok teljes becsavarásával rögzíteni kell a kívánt méretet.
3. Használat
A rögzített WC magasítót a hagyományos WC-nek megfelelően lehet
használni.
Az oldalrészen elhelyezett kapaszkodók a leülésnél és a felállásnál
nyújtanak segítséget.

4. Karbantartás, tisztítás
4.1. Tisztítás
A háztartásban használt fertőtlenítő hatású, súrolóanyagot nem
tartalmazó mosószerekkel kell rendszeresen tisztítani!
Fontos a WC magasító rendszeres fertőtlenítővel történő tisztítása a
fertőzésveszély elkerülése miatt!
4.2. Karbantartás
A WC magasító lábait rögzítő csavarokat időnként ellenőrizni kell,
esetleg után húzni.
Pótalkatrészek a vásárlás helyén beszerezhetők!
4.3. Tárolás
Használaton kívül fertőtlenített állapotban kell tárolni.
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz, háztartási szeméttel
kidobható.
FIGYELEM! A fertőzés elkerülése érdekében csak fertőtlenített
állapotban lehet kidobni!

FIGYELEM!
-

A magasító oldalán elhelyezett kapaszkodókat csak mind a két
kéz egyszerre történő alkalmazásával használhatják. Ellenkező
esetben a WC magasító lebillen!
A lábak csak mind a 8 db rögzítő csavar becsavarásával
használhatók!
Laza, lötyögős lábakkal a magasító nem használható!
Repedt, hibás lábbal a WC magasítót használni TILOS!
Deformált, megrepedt ülőfelülettel a WC magasító használni
TILOS!

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

