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NAFUKOVACÍ UMYVADLO NA MYTÍ VLASŮ

 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně 
spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. 
 
POUŽITÍ VÝROBKU: 
Tato praktická pomůcka usnadní hygienu především osobám trvale upoutaným na lůžko, je ale vhodná i pro hygienu na 
cestách. Nafukovací umyvadlo je velmi pohodlné a svým tvarem chrání ramena před zbytečným namočením. Snadné vypou-
štění vody pomocí výpustního ventilu a hadičky. Velmi lehké, snadno přenosné, kompaktní a skladné. 
 
PARAMETRY: 
Vyrobeno z kvalitního PVC a PE.  
Barva bílá. 
Rozměry: 56 x 52 x 18 cm (vnější), 39 x 33 x 18 cm (vnitřní) 
 
OBSAH BALENÍ: 
- návod k používání 
- nafukovací umyvadlo 
- vypouštěcí hadička 
 
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ: 
1) Umyvadlo nafoukněte, uzavřete výpustní ventil a nasaďte vypouštěcí hadičku. 
2) Poté umyvadlo naplňte optimálním množstvím vody.  
3) Po ukončení používání vložte konec vypouštěcí hadičky do nádoby o vhodném objemu (např. vědro o objemu 10 litrů) a 
otevřete výpustní ventil.  
4) Po vypuštění veškeré vody vnitřek umyvadla dobře vysušte a umyvadlo vyfoukněte. Poté jej můžete složit a uskladnit. 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: 
Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čistícími prostředky může výrobek poškodit.  
Pokud chcete výrobek vyčistit, pak jej pouze otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha.  
Skladujte na suchém místě.  
Pozn.: Před vyfouknutím a složením musí být umyvadlo vždy suché. 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domov-
ního 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 nevhod-
ných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.

 
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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