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DMUCHANA MYJKA DO MYCIA WŁOSÓW

 
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni 
zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję 
należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

PRZEZNACZENIE:
Dmuchana myjka ułatwia wykonywanie czynności związanych z higieną osobom obłożnie chorym jak również może być pr-
zydatna w podróży. Jej specyficzny kształt chroni ramiona przed zamoczeniem. Łatwe opróżnianie z wody umożliwia zawór z 
podłączonym wężykiem. Lekka, niekłopotliwa w transporcie, jej prosta budowa ułatwia składanie.

DANE TECHNICZNE:
Wyprodukowano z wysokiej jakości tworzyw PVC i PE.
Kolor biały
Wymiary: 56 x 52 x 18 cm (zewnętrzne), 39 x 33 x 18 cm (wewnętrzne)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
- instrukcja obsługi
- dmuchana myjka
- wężyk spustowy

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Nadmuchaj umywalkę, zamknij zawór spustowy i załóż na niego wężyk.
2. Napełnij myjkę odpowiednią ilością wody.
3. Po zakończeniu mycia włóż wolny koniec wężyka spustowego do zbiornika o odpowiedniej pojemności (np. wiaderko o 
pojemności 10 l) i otwórz zawór.
4. Po wypuszczeniu całej wody należy dobrze wysuszyć wnętrze myjki, a następnie wypuścić z niej powietrze. Teraz można 
myjkę poskładać i odłożyć na miejsce przechowywania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:
Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może doprowadzić do uszkod-
zenia produktu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki, a następnie wytrzeć do sucha. Przechowywać w suchym 
miejscu.
Ostrzeżenie: Przed wypuszczeniem powietrza i rozpoczęciem składania, powierzchnia myjki musi być sucha.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do 
odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw poten-
cjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa 
utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy 
przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w kon-
strukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywa-
jących się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź 
narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowa-
nego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy 
powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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