Garancia jegy:

kiegészítőkre

Felület kezelés útmutatója:
Króm: a krómozott felület érzékeny a savakra. Csak a krómozott
felületekre alkalmas tisztítószereket használjon. Ne használjon
súrolószert és savat tartalmazó tisztítószert a felületi sérülés és a
korrózió elkerülése érdekében Törölje át a felszínt tiszta vizes
ronggyal, ha a szennyeződés erősebb, áztassa a rongyot pH
semleges (5,5) mosószerbe és ezzel tisztítsa majd finom, pamut
anyaggal töröljük szárazra. Minden más tisztítószer agresszív
hatásával károsíthatja a termék felszínét. Mikroszálas kendő és
szivacs használata kizárt.

Dátum: 20........................
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Meghosszabbított jótállás
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12 év a mozgó alkatrészekre
Importőr: SAPHO KFT 1116 Bp., Vegyész u. 17-25

Inox: Az inox felület érzékeny a savakra. Csak a csiszolt acél
felületekre
alkalmas
tisztítószert
használjon.
Speciális
tisztítószerekkel elkerülhető az ujjlenyomat megmaradása a
felületen.
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Figyelem!

Felszerelés a falra:
Tartsa a tartó korongot a falhoz és ceruzával, vagy alkoholos
filccel jelölje meg a helyét a falon. Helyezze a tartóhoz a Bemeta
terméket és innen mérje le a további tartó helyét (pl. törölközőtartó
polc). Ezzel az eljárással elkerülhetjük a felesleges fúrást és
korrekciót.
Lehetőség szerint mérje le a lyukat:

Figyelem!
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Tartsa a tartó korongot a falhoz és ceruzával, vagy alkoholos
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A kozmetikai tükör rendszeres karbantartást igényel, gyakori
használata esetén a mozgó alkatrészeknél a csavarokat
időközönként (amennyiben meglazultak) utána kell húzni.
Amennyiben ennek elmulasztása végett következik be a termék
sérülése a gyártó nem vállalja a garanciát.
A garancia nem vonatkozik a használati kopó részekre. (pl.: WC
kefe kefe része, adagoló pumpa)
Reklamáció esetén a számlát és ezt a garancia levelet kell
bemutatni.

Beton - tipli: Ø 6, csavar: minimálisan 3,5x40
Tégla - tipli: Ø 6, csavar: minimálisan 3,5x40
Gipszkarton - tipli: M4 vagy M5 gipszkarton csavar
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