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POMOCNÝ SCHODÍK
Model No.: BG-S-1010
návod na používanie
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku.
Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku.
Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie. Pomocný schodík uľahčuje vstupovanie
do vane, môžu ho používať deti aby ľahšie dosiahli k umývadlu atď. Je vybavené hygienickou
protišmykovou stúpacou plochou so zaoblenými hranami a gumovými koncovkami nôh
proti sklzu.
Dôležité pokyny
Je bezpodmienečne nutné uschovať tieto pokyny pre neskoršie použitie! Pred prvým použitím zakúpeného tovaru si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné pokyny.
Návod uschovajte pre neskoršie použitie. Ak predáte produkt tretej osobe, odovzdajte
spoločne s ním aj návod na použitie.
Predložený návod na použitie je určený pre tento výrobok a obsahuje informácie dôležité pre
jeho zostavenie a manipuláciu. Prečítajte si celý návod.
Nerešpektovanie pokynov uvedených v návode môže viesť k vážnym úrazom alebo poškodeniu výrobku.
Dôležité
• Maximálne zaťaženie schodíka 100 kg! Tento výrobok nesmie používať viac osôb súčasne.
• Používajte schodík v súlade s účelom jeho použitia a rešpektujte pritom tento návod.
• Nevykonávajte žiadne zmeny konštrukcie a nepoužívajte výrobok spoločne s inými kusmi
nábytku alebo inými časťami iných zariadení.
• Nepripevňujte žiadne dodatočné časti.
• Tento výrobok je skonštruovaný iba pre súkromné používanie v domácnosti. Nie je vhodný na
akýkoľvek spôsob komerčného použitia (napr. v nemocniciach, domovoch dôchodcov atď)
• Pred použitím skontrolujte, či nie je výrobok poškodený, a vykonajte kontrolu správneho
upevnenia zoskrutkovaných častí. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte, hrozí nebezpeční úrazu.
• Svojvoľne nevykonávajte žiadne opravy, v takom prípade by zanikol nárok na uplatnenie
záruky.
• Za účelom vykonania opravy kontaktujte autorizované servisné pracovisko.
• Ak je výrobok používaný deťmi, alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktorým v užívaní bránia
nejaké obmedzenia, potom by mala byť v dosahu dohliadajúcu osoba (a príp. pomocná sila).
Tento výrobok nie je hračka.
• Dbajte na to, aby bol schodík vždy umiestnený na stabilnej podkladovej ploche.
• Obalový materiál nenechávajte v blízkosti detí. Hrozí nebezpeční udusenia!
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Obsah dodávky a obal
Najskôr, prosím, skontrolujte, či je obsah dodávky kompletný a či je dodaný tovar bez závad.
V prípade pochybností výrobok nepoužívajte a kontaktujte servisné pracovisko. Súčasťou
balenia sú: 1 x stúpacia plocha, 2 x noha, vrecko s montážnymi skrutkami a návod na použitie.
Ak pri rozbaľovaní výrobku zistíte závadu spôsobenú pri transporte, ihneď kontaktujte svojho
predajcu.
Pokyny k montáži schodíka
Obe nohy priskrutkujte k stúpacej ploche pomocou montážnych skrutiek, ktoré sú súčasťou
balenia. Pre uchytenie každej nohy slúži jedna skrutka a dva vruty. Skrutky dotiahnite pomocou imbusového kľúča. Otvory pre skrutky nie sú vo schodík predvŕtané, pre ich montáž
použite skrutkovač a na začiatku montáže mierne na skrutkovač zatlačte. Skrutky aj skrutky
dostatočne ale s citom dotiahnite, tak aby nedošlo k strhnutiu závitu.
Varovanie
Pred použitím skontrolujte, či nie je výrobok poškodený a vykonajte kontrolu správneho
upevnenie zoskrutkovaných častí. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte, hrozí
nebezpečenstvo úrazu!
Údržba
Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, nečistoty a prach odstraňujte mäkkou
popr. mierne navlhčenou handričkou. V prípade výskytu silného znečistenia použite bežný
neutrálny čistiaci prostriedok. Po očistení vlhkou handričkou a po každom použití madlo
dôkladne osušte.
Technické údaje
Veľkosť stúpacej plochy: 400 x 230 mm
Výška schodíka: 150 mm
Maximálna nosnosť: 100 kg
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Ochrana životného prostredia
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická,
produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu
alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie.
Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na
reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi
uvedenými v návode na použitie.
Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov
podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu do neho a pod
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov,
nevhodného príslušenstva či nevhodných nástrojov a pod.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné
tlačové chyby.
Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.
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