Návod k použití pro držák hole
kovový,

plastový

1. Účel použití:
Držák hole je určen jako příslušenství k lůžkům se zábranami vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o.. Slouží pro zavěšování
holí. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru, a to s lůžky vyráběnými firmou PROMA REHA
s.r.o..
Držák je určen pouze k zavěšování samostatných holí, nikoliv k zavěšování jakýchkoliv jiných předmětů.
2. Varování:
Držák je nutné chránit před mrazem, stykem s ostrými předměty a před prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním.
3. Technický popis a základní parametry:
Držák hole kovový
Držák je vyroben z ocelových
plechů s povrchovou úpravou
zinkem. Mechanismus uchycení holí je pryžový. Šířka 50
mm, výška 50 mm, hloubka 40
mm, hmotnost 0,2 kg.

Držák hole plastový
Držák je vyroben z plastu.
Mechanismus uchycení holí je
pryžový. Šířka 50 mm, výška
40 mm, hloubka 50 mm,
hmotnost 0,2 kg.

4. Návod k montáži:
Zinkovaný držák přiložte na Vámi zvolené místo v čele lůžka. Dle nosné
plochy si obkreslete otvory pro vruty na bednění. Vrtačkou s upevněným vrtákem
o ø2 mm vyvrtejte otvory maximálně 10 mm hluboké pro vruty. Pozor však ať
při vrtání neprovrtáte celou šíři bednění!!! Opět přiložte držák k bednění
s předvrtanými otvory a pomocí dvou vrutů jej připevněte k bednění. Všechny
vruty řádně dotáhněte šroubovákem. Tím je držák hole připraven k používání.
Při montáži plastového držáku nejprve vychylte pryžovou část mimo plastové
pouzdro a následně postupujte obdobným způsobem jako u držáku zinkovaného.
Po řádném dotažení držáku vraťte pryžovou část zpět do vnitřního prostoru
plastového pouzdra. Tím je držák hole připraven k používání.

Držák hole kovový

Držák hole plastový

5. Návod k použití:
Hůl do držáku zatlačte v libovolném místě hole. Odejmutí hole z držáku provedete opačným způsobem.
6. Čištění:
Držák hole čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro
zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky, jako např.
písky na nádobí či drátěnky.
Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních
prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o držák holí mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Držák hole není
určen do myček ani sterilizátorů!!!
7. Údržba:
Držák hole nevyžaduje žádnou údržbu ani pravidelný servis.
8. Záruka:
Na držák hole je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná
smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného
osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.
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9. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní
hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných
vnitřních prostorech staveb.
Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.
Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.
Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou zinkem a dále
plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte
vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či
recyklačních dvorů.
Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování
odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!
10. Obsah balení:
1 x Držák hole dle specifikace výše
1 x Návod k použití
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