
ŁAWKA NA WANNĘ 
OBROTOWA 

Nr katalogowy: FS793S 
 
 

Rys. 1  Rys. 2    Rys. 3 
 
Karton powinien zawierać następujące elementy: 
1. górna rama z siedziskiem szt.1  
2. dźwignia regulująca szt.1  
3. rama dolna szt.1. 
4. śruba (M6) szt. 1 
5. wkręty regulujące szt. 2 
 
 
MontaŜ 
Wyciągnąć ramę z siedziskiem i dolną ramę z kartonu jak na rys.1. Połącz górną i dolną 
ramę zgodnie z rys. 2. JeŜeli śruba 4 nie pozwala na poprawne połączenie ram górnej z 
dolną naleŜy odkręcić śrubę 4, połączyć ramy, następnie dokręcić śrubę 4. Pociągnąć 
do góry dźwignię regulującą zgodnie z rys. 3, obrócić ramę górną w dogodnym 
kierunku, następnie pociągnąć dźwignię regulującą aby bolec zabezpieczający 
zatrzasnął się w wycięciu uchwytu górnej ramy. Umieścić ławkę na wannie. 
 

UWAGA 
Przed rozpoczęciem uŜytkowania sprawdzić właściwe ułoŜenie: wszystkie śrubki 
powinny być dokręcone, rurki względem siebie zablokowane, a siedzenie stabilne.  
 
Czyszczenie i utrzymanie 
Ławkę na wannę naleŜy czyścić regularnie uŜywając tylko wody i łagodnych 
detergentów mających atest PZH.  Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu.  
 
Gwarancja 
12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje gumowych nasadek. 
 

Wymiary siedziska  50 x 50 cm 
Głębokość siedziska  37 cm 
Wysokość całkowita  50 cm 
Waga  5,0 kg 
Maks. obciąŜenie  90 kg 

 



KARTA GWARANCYJNA 
 
 

Wytwórca: 
Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory  
5 Xingfu Rd., Zone A, Shishan Industrial Park 
Nanhai District 
Foshan City, P.R. China, PC: 528225 

Importer  
Timago International Group Sp. z o.o. 
ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze 
tel.: 032 278 19 20, fax: 032 376 06 60 
e-mail: info@timago.com, www.timago.com 

 
 
 

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA 

NAZWA PRODUKTU 
 

Ławka na wannę 
 
 

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY 
 
 
 
 
 
 

Nr katalogowy 
 

FS793SL 
 

Data sprzedaŜy 
 
 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
Data Uwagi  Podpis  

   
   
   

 
 
UWAGA: Aby gwarancja była waŜna, powyŜsza tabela musi być kompletnie wypełniona! 
 
Na wyrób udziela się 12 miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaŜy. Gwarancja jest 
waŜna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne mogące wystąpić podczas normalnej eksploatacji. 
Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się uŜytkownika z instrukcją obsługi i uŜytkowanie sprzętu 
zgodne z zamieszczonymi w niej wytycznymi. 
Gwarancją nie są objęte: 

• uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem działania uŜytkownika, 

• uszkodzenia powstałe w wyniku uŜytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem lub uŜywania 
wyrobu uszkodzonego, 

• naturalne zuŜycie wyrobu lub jego części, zuŜywających się zgodnie z właściwościami lub 
przeznaczeniem (np. nasadki gumowe). 

Gwarancja traci waŜność: 
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przeróbek czy zmian konstrukcyjnych dokonanych w sprzęcie 

przez osoby trzecie, 
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek prób dokonania zmian, przekreśleń lub poprawek na karcie 

gwarancyjnej lub dokumencie zakupu, 
Gwarancja jest waŜna z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną, toteŜ prosimy o staranne 
przechowywanie dokumentów otrzymanych od sprzedawcy. 
 
Zgodnie z art. 13, pkt. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej 
gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 
Reklamacje naleŜy zgłaszać w punkcie sprzedaŜy, gdzie zostaną ustalone warunki, termin i sposób naprawy 
sprzętu, a jeśli naprawa nie będzie moŜliwa – termin jego wymiany na nowy, wolny od wad. Podane terminy nie 
przekroczą 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu importerowi. 

 


