320-2080 Katlanabilir duş oturağı

Sanayi ve Ticaret A.Ş

185
Fax.
Internet

371 70 00
:

www.vitra.com.tr

371 74 03

Sırt minderi ürüne dahil değildir. Ayrı olarak alınırsa sırasıyla 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 gösterildiği gibi
arkasındaki film çıkarılarak temizlenmiş kuru duvara (8.6) gösterildiği görüldüğü gibi yapıþtırılabilir.
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ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ
1- Yaşlı ve bedensel engelliler için katlanabilir duş oturağı mühendislik
plastiklerinden imal edilmiştir
.
2- 150 kg. yüke dayanıklıdır
.
3- Yan tarafındaki butonun döndürülerek sıkıştırılması ile yavaş açılma
ve kapanma özelliği vardır.
4-Jel malzemeden imal edilmiş minderi kendinden yapışkanlıdır. Su ve
sabunla yıkanabilir
. Kurutularak tekrar yerine yapıştırılabilir
.
Malzemenin kendisi yapışkandır. Jel malzeme, yapısı ve özel formülü
sayesinde kan dolaşımını engellemez. Rahatlatıcı özelliğe sahiptir
5- Ürün nemli, aşındırıcı olmayan bezle silinerek temizlenebilir.
.
6- Metal kısım paslanmazdır
.
7-Ürünle birlikte verilen plastik dübel ve vidalar tuğla ve biriket
duvarlar içindir. Bunun dışındaki duvar tipleri için özel montaj
elemanları kullanılmalıdır
MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Montaj Yetkili Servislerimize yaptırılabilir. Montajdan önce, Montaj
ve Kullanma Kılavuzu ile Teknik katalog incelenmelidir. Satın aldığınız
ürün ile ilgili montaj şekli kitapçığın arkasında verilmiştir.Garanti
kapsamı dışında kalan hususlar dikkatle okunmalıdır.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR
Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamı dışındadır.
* 150 kg.ürünün dayandığı yüktür. Monte edildiği duvarın 150 kg.
yüke karşı sağlam ve taşıyıcı olması gereklidir. Montajdan ve
duvardan kaynaklanan arızalar ;
* Ürünün amacına uygun kullanılmaması,
* Ürünün montajında ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan
malzemelerin kullanılmaması,
* Yetkisiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj
nedeniyle oluşan arızalar
* Ürünün tüketiciye (müþteri) tesliminden sonra montaj öncesinde
bulunduğu ortamda yeterli koruma altına alınmaması nedeniyle
oluşan yüzeysel veya diğer hasarlar
* Sert temizlik araçları (tel, sünger vb.) ile silinen ürünlerin
yüzeylerinde oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır

DİKKAT
1- Ürün öndeki el tutma yerinden açılıp kapatılmalıdır.Başka bir
yerden tutulmamalıdır .
2- Yumuşak inmeyen kapaklar ayakla düşürülmemelidir
GARANTİ ŞARTLARI
1- Garanti süresi 2 yıldır ve malın teslim tarih inden itibaren başlar .
Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir .
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın
garantisi kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanmaSı durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir . Malın tamir süresi en fazla 30 iş
günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren başlar . Malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
Tamamlanıncaya kadar , benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

(7.3 ) Ürünü kaldırıp indirerek yumuşaklık ayarını kontrol edin. Gerekiyorsa butonu
(7.2) gösterildiği gibi sıkarak ayarı artırın.Ürünün üstüne oturarak sağlamlığını kontrol edin.

* ürünlerin asitli ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler (çamaşır suyu,
amonyaklı temizleyiciler, tuzruhu vb.) ile temizlenmesi sonucu oluşan
hasarlar,
* Ürünlerin taşınması ve kullanımında darbelerden kaynaklanan
arızalar,
* Ürünün üzerinde herhangi bir kesme, delme, boyama işlemi
kesinlikle yapılmamalıdır. Ürünlerle ilgili tüm işlemleri VitrA-ArtemA
Yetkili Servisleri gerçekleştirmelidir. Bu tip hasarlar
* Yüzeylere sert ve sivri cisimlerin darbesi sonucu oluşan hasarlar
,
* Derecesi yüksek alkol, neft, tiner ve aseton gibi maddelerin ürünlerle
temasından kaynaklanan hasarlar.
* Jel minder temizlik için çıkartılacaksa bir uçtan gerdirilerek
çıkarılmalı bütün kenarlarından dengeli şekilde tutularak yavaşça
yapışkan yüzeyden ayrılarak çıkartılmalıdır. Uygunsuz müdahale
sonucu oluşaçak hatalar garanti kapsamı dışındadır
.
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(3.1) Paralel kolu yönüne dikkat ederek yuvasına konumlandırın. (3.2) Şaftı şekilde gösterildiği
gibi monte edin. Uçlarına çıkmaması için yıldız segmanları takın.

4.1

(4.1) Oturak duvara montaj parçasına oturtulur. Sürtünme parçaları ve pullar takılı olmalıdır.

2.2

(5.1)Paralel kolu yuvaya şekildeki gibi yerleştirip. Saplama ve plastik somunları (5.2 / 5.3 )sıkın.
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Hareketli ayağın yüksekliğini montaj şablonunda seçtiğiniz yüksekliğe göre ayarlayın. Ayar için
vidalar gevşetilir.(1.1) Hareketli ayak kaydırılarak (2.1) yerine oturtulur (2.2), vidalar sıkılır (1.1)
yükseklik ayarı 7 kademedir. Toplam 10 cm.

Oturağı duvara montaj parçasına sabitlemek için aksı şekilde gösterildiği (6.1 / 6.2) gibi
diğer uca kadar geçirin.

Duvara montaj parçası kutu içerisinde oturağa monteli haldedir. Aks çıkarılarak ayrılmalıdır.
Montaj şablonunu istediğiniz yüksekliğe ayarlayarak duvara koyun ve 6 adet deliği delin.
Dübeller 8’liktir. Dübelleri takın. Duvara montaj parçasını vidalarla sıkarak sabitleyin.
Dübellerde herhangi bir açıklık, gevşeklik olmamalıdır.

(7.1) Aksı sona kadar geçirdikten sonra karşı tarafın somununu takın ve kartondan
(7.2) gösterildiği gibi sıkıştırarak yumuşaklık ayarı yapın.

4- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek yetkili
servislerimizden kaynaklanan işçilik ve montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
* Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının
altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla
arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6- Malın montaj ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
montajından ve kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır. Garanti kapsamında olmayan durumlar
yukarıda belirtilmiştir .
7- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

