NÁVOD NA POUŽITÍ

KOŠ NA PLENY KORBELL 18L / 46 cm
KB-M250

Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi koše na pleny firmy KORBELL.

Jsme rádi, že jste si vybrali
jeden z našich výrobků a doufáme, že budete úplně spokojeni se službami, které Vám náš výrobek poskytne. Věnujte
náležitou pozornost všem instrukcím a doporučení, a pak se můžete těšit dlouhou dobu a bez jakýchkoliv potíží z
koupě nového koše. Nedodržení níže uvedených postupů při údržbě, čištění a užívání má za následek zánik případné
záruční opravy.

Nový Design
Bílý, nenápadný, vhodný do jakékoliv místnosti (koupelna, WC, ložnice, kuchyň), kde se potřebujete zbavit nepříjemného zápachu odpadků.
Nepropouští zápach díky systému ABS (easy-clean).
Eliminuje plýtvání - “Nekonečný igelitový pytel” použijete pouze to, co je absolutně nezbytné a ne více.
Integrovaný řezák umístěný ve dveřích umožňuje snadné odříznutí použité části pytle.
Jednoduché doplnění spotřebovaného pytle náhradní náplní.
Výška: 46 cm
Kapacita jedné náplně: 20 pytlů na 240 plen pro novorozence nebo 110 větších plenek.
Náhradní náplň KB-250DR1.
Gumové těsnění brání úniku zápachu
Otočením pojistky snadno zabezpečíte poklop před
dětmi
Odpružený poklop je průchozí pro pleny zatímco
udržuje zápach uvnitř

První náplň (ZDARMA) připravena, ekologicky rozložitelný pytel ( 9 měsíců až 5 let )
Výsuvný zásobník urychluje a usnadňuje výměnu
náplně
Pojistka zajišťuje poklop uzavřený před dětmi
Integrovaná řezačka umístěná ve dveřích umožní
snadné odříznutí použitého pytle
Biologicky rozložitelná náplň
Velký, snadno ovladatelný pedál
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UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: Firma KORBELL má všechna práva na vylepšení výrobku pro technické nebo komerční důvody.

UPOZORNĚNÍ!

Tento koš musí být ovládán výhradně dospělou osobou.
Koš je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Používejte tento koš jen na účely pro které byl vyroben.
Nepoužívejte koš, pokud jsou součásti nebo kování opotřebované, poškozené či chybějí.
Výrobcem neschválené doplňky, příslušenství anebo náhradní díly se nesmí používat.
Poškozený koš nepoužívejte. Chybné díly vyměňte.
Z dosahu dítěte odstraňte všechny igelitové obaly.
Na koši neprovádějte žádné změny!

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ!

ABYSTE SE VYHNULI RIZIKU ZADUŠENÍ DÍTĚTE, NEPONECHÁVEJTE NÁPLŇ(IGELITOVÝ PYTEL) DO KOŠE NA
PLENY V DOSAHU DĚTÍ, NAPŘ. V POSTÝLCE , KOLÉBCE NEBO V KOČÁRKU.

POUŽITÍ KOŠE NA PLENY
Použití koše KORBELL
- na papírové jednorázové pleny
- na bavlněné prací pleny
- na běžný domovní tříděný i netříděný odpad
- po odejmutí anti-zapáchového víka lze koš využít i jako koš na papír
VAROVÁNÍ: Do koše nesmíte vhazovat sklo a skleněné výrobky.
Korbell je ihned připraven k použití.
Stačí stoupnout na páku a vhodit plenku do koše.
Otevření koše na pleny je možné pouze jednou rukou, t.j. například pokud zrovna přebalujete děťátko,
můžete jednoduše stoupnout na pedál a umístit použitou plenu dovnitř, aniž byste museli dítě položit).
Dvojitý uzávěr zabraňuje úniku zápachu.
Dvojitý systém pantů zamezuje zachycení prstů.
Snadné odstranění plného igelitového pytle.
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Jakmile je koš plný, otevřte dvířka nádrže a stáhněte celý „sáček“
směrem dolů.
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řezačka umístěná
ve dveřích
prázdný sáček

plný sáček

Odřízněte „plný sáček“ pomocí řezačky umístěné na
dveřích.

Vytvořte nový „sáček“ tím, že zavážete spodní část
náplně uzlem a zavřete dveře.

VÝMĚNA NÁHRADNÍ NÁPLNĚ
1. Uchopte nádrž oběma rukama, palcem stiskněte tlačítko na přední straně k uvolnění rámu víka.
2. Tlačítko držte stisknuté a druhou rukou zvedněte rám víka.
3. Vytáhněte prázdný zásobník na náplně.
4. Navlékněte novou náplň přes zásobník.
5. Odejměte papírovou pásku a vytáhněte vnější vrstvu náplně nahoru.
6. Prostrčte náplň dolů středem zásobníku.
7. Vraťte zásobník s novou náplní zpět do nádrže.
8. Stlačte náplň dolů a spodní část zavažte uzlem.
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Číštění a údržba koše na pleny
- koš nevyžaduje téměř žádnou údržbu
- v případě potřeby očistěte povrch jemným mýdlovým čistícím prostředkem
- nepoužívejte rozpouštědla
- nevystavujte koš účinkům deště, sněhu, slunečním paprskům a vlhosti
- skladujte koš na suchém místě
K čištění používejte teplou vodu a běžné jemné čistící prostředky.
Nepoužívejte abrazivní prostředky, ředidla či bělidla.
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Záruční list

na koš KORBELL
1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
2. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit záruční list, datum a razítko prodejny. Je nepřípustné datovat
a potvrdit tento záruční list později než je výrobek prodán.
3. Při reklamaci je nutné, aby spotřebitel předložil originál potvrzeného záručního listu, originál o
zakoupení koše (paragon) a vyhotovit protokol o reklamované události (popis za jakých okolností k vadě
došlo nebo stručný popis vady s požadavkem spotřebitele).
4. Koš na reklamaci se přijímá jen čistý.
5. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy spotřebitel uplatnil nárok na záruční opravu až do doby, kdy
byl povinen výrobek po skončení opravy převzít.
6. Nárok na záruku zaniká, jestliže spotřebitel nebo jiná osoba nepostupuje po zakoupení výrobku při
montáži, údržbě, čištění a užívání v souladu s návodem k použití, který je součástí těchto záručních podmínek. Spotřebitel není oprávněn provádět na koši jakékoliv změny.
7. Na mechanická poškození při nesprávném užívání koše zejména poškrabání, ohnutí, ulomení konstrukce nebo plastových součástí, prasklé či zlomené klouby, na vyblednutí barev nebo zesvětlení způsobené vystavováním koše přímému slunečnímu záření či vlhkosti se reklamace nevztahuje. Taktéž nelze
uplatňovat reklamaci na odření a opotřebení součástí koše běžným používáním. Reklamaci nelze uplatnit ani v případech kdy je koš poškozen vnějšími chemickými vlivy, při ztrátě nebo odcizení součástí. Tyto
vady budou opraveny k tíži spotřebitele, včetně nákladů na dopravu.
8. Kupujícímu byl při zakoupení koš „předvedena nebo prodávajícím sestavena“ (co neodpovídá
skutečnosti přeškrtněte) a kupující byl při koupi věci seznámen s návodem k použití.
9. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních
právních předpisů.

.......................................
Razítko a podpis
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.......................................
Datum prodeje
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