Sedátko do sprchy
manuál

CZ

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze
je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Instrukce k instalaci

Pročtěte si prosím tyto instrukce před nainstalováním tohoto produktu, aby jste předešli problémům při
instalaci nebo užití.

Seznam součástek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šroub se zápustnou hlavou (2 ks)
Kryt levého konce (1 ks)
Kolík Stainless Steel (2 ks)
Držák na stěnu (1 ks)
Úchyty (2 ks)
Montážní materiál k instalaci do stěny
(šrouby 5 ks a hmoždinky 5 ks), viz pozn.
7. Sedátko (1 ks)
8. Kryt pravého konce (1 ks)
9. Kryt středu (1 ks)
10. Zajišťovací spony krytu středu

Poznámka: vhodnost montážního materiálu k instalaci držáku (4) do stěny
by měla posoudit kompetentní osoba, která montáž provádí v návaznosti na materiál z kterého je
stěna zhotovena.

Instalace
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1. Umístěte držák na stěnu (4) do požadované výšky (doporučuje se výška od 450 do 550 mm)
a označte si pozici zajišťovacích otvorů na stěně. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky do stěny.
2. Znovu umístěte držák na stěnu (4) a zajistěte ho 5 šrouby. Před umístěním prostředního šroubu
instalujte zajišťovací spony krytu středu (10) na svou pozici.
3. Zatlačte oba úchyty (5) do držáku na stěnu (4).
4. Usaďte sedátko (7) do úchytů (5) a zajistěte kolíky Stainless steel (3), jeden z každé strany.
Musí být vloženy zkoseným koncem napřed.
5. Instalujte a zajistěte oba koncové kryty (2 a 8) pomocí dvou přiložených šroubků (1).
Zatlačte na pozici kryt středu (9) do zajišťovací spony (10).

Bezpečnostní upozornění:

Bezpečné pracovní zatížení sedátka do sprchy je max. 130 Kg. Nepřekračujte tuto váhu.

Údržba

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, nečistoty a prach odstraňujte měkkým popř. lehce
navlhčeným hadříkem. V případě výskytu silného znečištění použijte běžný neutrální čisticí prostředek.
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel,
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících
běžnému opotřebení… )
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím
apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě
nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použiti a neručíza možné tiskové chyby.
Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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