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Vannasistabas soliņš 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. Palīglīdzekļi kā vannasistabas soliņš atvieglo pieejamību vannasistabai, 

bērni var izmantot to, lai sasniegtu izlietni u.tml. Tā ir aprīkota ar higiēnisku un 

neslīdošu plastmasu, kā arī tērauda kājiņām ar neslīdošām gumijas uzmavām, kas 

nodrošina stabilitāti.  

 

Svarīgi! 

 Maksimālā slodze soliņam 100 kg. Šo soliņu var lietot tikai viena persona 

vienlaicīgi. 

 Izmantojiet soliņu tikai tam paredzētiem mērķiem. 

 Neveiciet nekādas izmaiņas konstrukcijā, kā arī neizmantojiet kopā ar citām 

mēbeļu detaļām, un nelietojiet kopā ar citām mēbelēm. 

 Nepievienojiet papildus detaļas. 

 Šis produkts ir paredzēts tikai privātai izmantošanai mājsaimniecībā. Nav 

piemērots nekāda veida komerciālai izmantošanai (piem., Slimnīcās, 

pansionātos u.tml.) 

 Pirms lietošanas pārliecinieties vai produkts nav bojāts, un pārbaudiet vai ir 

pareizi pieskrūvētas visas daļas. 

 Ja rodas šaubas, neizmantojiet produktu, pastāv iespēja savainoties. 

 Tīšām veikt labojumus šajā gadījumā būtu izsīkt tiesības garantija 

 Ja jāveic remonts, sazinieties ar autorizēto servisa centru. 

 Ja produktu lieto bērni vai pieaugušie ar kustību traucējumiem, blakus 

vajadzētu būt cilvēkam kas tos uzrauga.( vai sniedz palīdzības roku). Šis 

produkts nav rotaļlieta. 

 Pārliecinieties, ka soliņš novietots uz stabilas virsmas. 

 Neatstājiet iepakojumu bērnu tuvumā. Pastāv nosmakšanas risks! 

Satura piegāde un iepakojums: 

Vispirms pārliecinieties, ka piegādātas visas daļas, un ka prece ir bez defektiem. Ja 

rodas šaubas, nelietojiet produktu un sazinieties ar servisa nodaļu. 

Iepakojumā iekļauts: 1x uzkāpšanas virsma, 2x kāju balsti, maisiņš ar montāžas 

skrūvēm un instrukcija lietošanai. Ja konstatējat, izsaiņojot produktu, defektu, kurš 

radies transportēšanas laikā, nekavējoties sazināties ar izplatītāju. 
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Instrukcija kāju balstu uzstādīšanai: 

Abiem kāju balstiem, piestipriniet kāpšanas virsmu izmantojot montāžas skrūves, kas 

ir iekļautas iepakojumā. Lai piestiprinātu balsta kāju ieskrūvējiet vienu skrūvi, lai 

nostiprinātu un pēc tam otro skrūvi. Skrūves varat ieskrūvēt, izmantojot sekanšu 

atslēgu. Skrūvju caurumi, jau ir ieurbti kāpšanas virsmā, pirms skrūvju ieskrūvēšanas 

nedaudz iespiediet caurumā ar skrūvgriezi. Skrūves un aizbīdņi, jāpievelk pēc 

izjutām, bet jāizvairās no pārmērīgas pievilkšanas.  

Brīdinājums! 

Pirms lietošanas pārbaudiet produktu no bojājumiem un pārbaudiet vai pareizi 

pieskrūvētas detaļas. Ja rodas šaubas, neizmantojiet produktu, jo pastāv savainošanās 

risks. 

Kopšana: 

Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, netīrumus un putekļus notīrīt ar mīkstu 

nedaudz mitru drānu. Gadījumā, ja ir lielāki netīrumi, izmantojiet parastu mazgāšanas 

līdzekli. Pēc katras lietošanas reizes pilnībā notīrīt. 

Specifikācija: 

Izmērs kāpšanas virsmai: 400 x 230 mm 

Kāju balstu augstums: 150 mm 

Maksimālais svars: 100 kg 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana 

utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas 

vai produkta pārslogošanas rezultātā.. 

Apkārtējās vides aizsardzība 
 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide 

un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, 

no savu atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 Importēts no Čehijas republikas 


