
 

NÁVOD – CHODÍTKA MOPEDIA

Zdravotnické prostředky třídy I podle směrnice 93/42 / EHS a následné změny

1. Kódy 
RP675 Dvoukolový ocelový chodítko POSEIDON
RP680 Dvoukolové ocelové chodítko se 
RP685B Tříkolové chodítko CRYO
RP690B Čtyřkolové ocelové chodítko 
RP690R Čtyřkolové ocelové chodítko 
RP691 Čtyřkolové ocelové chodítko s
 
2. Úvod 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili 
pohybovými obtížemi v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšší kvality a 
bezpečnostních norem v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 
/ EEC). 
Tento návod k obsluze poskytuje návod na správné používání a bezpečnost. Doporučujeme si 
pečlivě přečíst tento návod k použití před použitím. V případě pochybností kontaktujte svého 
prodejce. 
Poznámka: 
 Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození p
V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny obraťte na prodejce.

3. Určené použití 
Toto chodítko je vhodné pro osoby s problémy s pohybem. Může být použit jako pomocný 
prostředek k usnadnění pohybu
ruky či rameny, a to i u lidí s problémy s 
Doporučujeme používat na rovn
na hrbolatém povrchu ani na šikmé ploše, protože 
není určeno k přenášení lidí nebo věcí.
VAROVÁNÍ! 
Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. 
veškeré odpovědnosti za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výr
a neoprávněné změny na rámu výrobku. Výrobce může změnit zařízení nebo návod k použití 
bez předchozího upozornění. 

4. Prohlášení o shodě 
Společnost Moretti S.p.A prohlašuje na základě výlučné odpovědnosti, že výrobek vyráběný a 
obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny 
evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC). Společnost Moretti S.p.A 
zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:
1.  Zařízení, která jsou předmětem diskuse, sp
93/42 / EHS o uzavření, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.

2. Zařízení NEJSOU měřící přístroje.
3. Přístroje, o nichž se diskutuje, nejsou vyráběny pro klinické testy.

CHODÍTKA MOPEDIA 

Zdravotnické prostředky třídy I podle směrnice 93/42 / EHS a následné změny

RP675 Dvoukolový ocelový chodítko POSEIDON 
RP680 Dvoukolové ocelové chodítko se sedátkem ZEUS 
RP685B Tříkolové chodítko CRYO 
RP690B Čtyřkolové ocelové chodítko - modrá barva DYONE 
RP690R Čtyřkolové ocelové chodítko - červená barva DYONE 
RP691 Čtyřkolové ocelové chodítko s předloketními opěrkami ERA 

koupili chodítko MOPEDIE MORETTI S.p.A., které 
obtížemi v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšší kvality a 

bezpečnostních norem v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 

k obsluze poskytuje návod na správné používání a bezpečnost. Doporučujeme si 
pečlivě přečíst tento návod k použití před použitím. V případě pochybností kontaktujte svého 

Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození při přepravě.
V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny obraťte na prodejce.

pro osoby s problémy s pohybem. Může být použit jako pomocný 
pohybu. Každopádně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou 

rameny, a to i u lidí s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít u
t na rovném povrchu, kde kola dosáhnou země. Nesmí být používán 
ani na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení 

není určeno k přenášení lidí nebo věcí. 

Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Výrobce
veškeré odpovědnosti za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výr
a neoprávněné změny na rámu výrobku. Výrobce může změnit zařízení nebo návod k použití 

 

Společnost Moretti S.p.A prohlašuje na základě výlučné odpovědnosti, že výrobek vyráběný a 
Moretti S.p.A. a patřící do skupiny „chodítko“ je v souladu s 

evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC). Společnost Moretti S.p.A 
zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující: 

Zařízení, která jsou předmětem diskuse, splňují základní požadavky požadované směrnicí 
93/42 / EHS o uzavření, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice. 

2. Zařízení NEJSOU měřící přístroje. 
3. Přístroje, o nichž se diskutuje, nejsou vyráběny pro klinické testy. 

Zdravotnické prostředky třídy I podle směrnice 93/42 / EHS a následné změny 

RETTI S.p.A., které Vám pomůže s 
obtížemi v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšší kvality a 

bezpečnostních norem v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 

k obsluze poskytuje návod na správné používání a bezpečnost. Doporučujeme si 
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V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny obraťte na prodejce. 
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idé se zjevnou poruchou 

uvnitř i venku. 
, kde kola dosáhnou země. Nesmí být používán 

může být nestabilní. Zařízení 
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Společnost Moretti S.p.A prohlašuje na základě výlučné odpovědnosti, že výrobek vyráběný a 
je v souladu s 

evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC). Společnost Moretti S.p.A 

lňují základní požadavky požadované směrnicí 



 

4. Zařízení, které jsou předmětem diskuse, jsou obchodovány v
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I °.
6. NENÍ POVOLENO k používání a instalaci zařízení, s výjimkou použití společnosti Moretti 
S.p.A. Moretti S.p.A. ukládá technickou dokumentaci příslušným o
souladu zařízení 92/42 / EHS. 
7. Moretti S.p.A vede a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění 
evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC).
 
5. Varování 

5.1 Všeobecné varování 
• NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této 
příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokyny, obraťte se na 
prodejce zdravotnického personálu nebo na technický personál, než se pokusíte nainstalovat 
toto zařízení, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození;
• Chodítko by mělo být používán
zajistí jejich bezpečné použití;
• Informujte lékaře nebo terapeuta o správném nastavení a správném použití;
• Lékař nebo terapeut by měl přispívat k nastavení výšky maximální podpory, správné 
aktivaci brzdy a obecné sestavy;
• Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

5.2 Upozornění pro použití 
• Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven;
• Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí 
kabelu; 
• Přerušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
• Chodítko lze používat pouze na tvrdém a rovn
po schodech; 
• Udržujte rovnováhu vždy na obou rukojetích
• Věnujte zvláštní pozornost vlh
• Nepřetěžujte zařízení; 
• Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majet
pro uživatele s aktivovanou parkovací brzdou;
• Všechna kola musí být během používání kdykoli v kontaktu s podlahou, aby se zajistilo 
správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
• Před použitím sedadla musí být brzda zapnutá.
Poznámka: 
Pokud je chodítko používáno v

5.3 Upozornění na stabilitu 
• Chodítko může poskytnout pomoc osobě s hmotností do 136 kg, VČETNĚ nákladového 
vaku; 
• Vak má omezení hmotnosti 5 kg.

5.4 Montáž a skládání varování
• Ověřte, zda jsou obě podpěrné trub
pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a 
knoflíků bez pohybu; 

předmětem diskuse, jsou obchodovány v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I °. 
6. NENÍ POVOLENO k používání a instalaci zařízení, s výjimkou použití společnosti Moretti 
S.p.A. Moretti S.p.A. ukládá technickou dokumentaci příslušným orgánům, aby dokázala

 
7. Moretti S.p.A vede a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění 
evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC). 

ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této 
příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokyny, obraťte se na 
prodejce zdravotnického personálu nebo na technický personál, než se pokusíte nainstalovat 

ení, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození; 
být používáno pouze pacienty s vhodnou motorickou kapacitou, která 

zajistí jejich bezpečné použití; 
• Informujte lékaře nebo terapeuta o správném nastavení a správném použití;

erapeut by měl přispívat k nastavení výšky maximální podpory, správné 
aktivaci brzdy a obecné sestavy; 

k použití jako samohybné zařízení. 

• Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven; 
ou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí 

• Přerušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody; 
užívat pouze na tvrdém a rovném povrchu. Nepoužívejte pro vystupování 

e rovnováhu vždy na obou rukojetích; 
ěnujte zvláštní pozornost vlhkému, ledovému nebo zasněženému povrchu;

• Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majet
parkovací brzdou; 

kola musí být během používání kdykoli v kontaktu s podlahou, aby se zajistilo 
a maximální bezpečnost; 

• Před použitím sedadla musí být brzda zapnutá. 

ve stabilní poloze, musí být ruční brzda zablokována

může poskytnout pomoc osobě s hmotností do 136 kg, VČETNĚ nákladového 

má omezení hmotnosti 5 kg. 

5.4 Montáž a skládání varování 
• Ověřte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do rámu a zajištěny 
pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a 

NESTERILNÍM BALENÍ. 

6. NENÍ POVOLENO k používání a instalaci zařízení, s výjimkou použití společnosti Moretti 
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7. Moretti S.p.A vede a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění 

ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této 
příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokyny, obraťte se na 
prodejce zdravotnického personálu nebo na technický personál, než se pokusíte nainstalovat 

kapacitou, která 

• Informujte lékaře nebo terapeuta o správném nastavení a správném použití; 
erapeut by měl přispívat k nastavení výšky maximální podpory, správné 

ou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí 

ém povrchu. Nepoužívejte pro vystupování 
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• Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majetku, sedadlo je 
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pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a 



 

• Obě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části s křídlovými maticemi a knoflíky 
bez jakýchkoliv pohybů; 

• Na rám nic nevěšte, aby nedošlo k deformaci trubek a poškození stability. 

• Při otevírání a zavírání dávejte pozor

6. Před použitím 
Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:
1. Všechny části zařízení jsou bezpečně zajištěny
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby 
3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla);
4. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy

7. Pokyny před montáží 
Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V 
případě, že je chodítko poškozen

8. Montáž 
8.1 Otevření chodítka 
RP675-RP680-RP690B / R-RP691
Otevřete chodítko vytažením p
RP685B-RP687 
Rozevřete rám chodítka a zatlačte výztužnou tyč do přední části dolů.
Umístěte rukojeti do rámu. Otočte zajišťovací knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný 
otvor je potřebný pro uložení hlavy šroubu.

8.2 Složení chodítka 
RP675-RP680-RP690B / R-RP691
Nastavte páku na postranních tyčích a přejděte zpět na přední stranu 
RP685B-RP687 
Vyjměte tác, koš, tašku, vytáhněte páčku vyztuženou dovnitř a sklopte 

8.3 Nastavení rukojetí 
Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do 
požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte. 
Zopakujte druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce
VAROVÁNÍ! 
Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu 
rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítko převrhne, zvláště pokud na něj silněji

8.4 Tác (pouze pro modely RP685B a RP690B / R)
Tác slouží pouze k odkládání malých předmětů.
VAROVÁNÍ! 
Nepokládejte horké, ostré nebo těžké předměty na tác.
Chcete-li připevnit tác k rámu, vložte nosič, který se nachází na zadní straně tácu, do 
odpovídajících otvorů na sedadle.

bě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části s křídlovými maticemi a knoflíky 

Na rám nic nevěšte, aby nedošlo k deformaci trubek a poškození stability. 

ávejte pozor na zachycení prstů a / nebo oděvu. 

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte: 
bezpečně zajištěny; 

2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené; 
3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla);
4. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto; 

rolujte správnou funkci brzdy. 

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V 
poškozeno, kontaktujte prodejce. 

RP691 
chodítko vytažením přední části rámu pomocí páky na nohách. 

a zatlačte výztužnou tyč do přední části dolů. 
Umístěte rukojeti do rámu. Otočte zajišťovací knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný 
otvor je potřebný pro uložení hlavy šroubu. 
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Zopakujte druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce

Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojeť nezůstane 
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3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla); 

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V 

 

Umístěte rukojeti do rámu. Otočte zajišťovací knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný 

chodítka. 

chodítko. 

te výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do 
požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte. 
Zopakujte druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce. 
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chodítko převrhne, zvláště pokud na něj silněji zatlačíte. 

li připevnit tác k rámu, vložte nosič, který se nachází na zadní straně tácu, do 



 

8.5 Košík (pro RP685B - RP690B / R 
Nákupní košík je zavěšen dvěma háky na rámu chodítka.
VAROVÁNÍ! 
Používejte koš pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte košík, aby nedošlo k nerovnováze 
a riziku převrácení. 

8.6 Taška (pouze pro model RP685B)
Taška je upevněna k rámu chodítka přes svorky.
VAROVÁNÍ! 
Maximální kapacita tašky je 5 kg. Používejte tašku pouze pro malé předměty. Nepřeplňujte 
tašku, aby nedošlo k nerovnováze a nebezpečí převrácení.

8.7 Sedadlo (pouze pro model RP680
Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a
Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze.
VAROVÁNÍ! 
Sedněte si tak, abyste rozložili

8.8 Brzdy 
Brždění 
Chcete-li zabrzdit vozík, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se 
zpomalí nebo zastaví. Chcete-
Uzamčení kola 
Stiskněte brzdovou páčku dolů dlaní, když uslyšíte, že jsou kolečka "kliknutí
VAROVÁNÍ! 
Pokud je uživatel v klidu, brzdy musí být zablokovány
Odemknutí koleček 
Vytáhněte obě brzdové páky, dokud nejsou odemčené

9. Jak používat 
• Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze oběma rukama na rukojeti;

•Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché před použitím chodítka, abyste zabránili nebezpečí 
uklouznutí; 
• Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícím dopředu a ne dolů;
• Nedržte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit nebezpečné pády a pře
• Nepoužívejte chodítko k překonání překážek vyšších než 20 mm;
• Při použití venku dávejte přednost chodníkům, které jsou řádně připraveny podle předpisů 
pro odstranění architektonických bariér.

10. Péče a údržba 
MOPEDY společnosti Moretti SpA na trhu jsou pečl
bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme, aby výrobce
jednou za dva roky, zkontrolovaly vhodnost použití zařízení. Při opravách je třeba použít 
pouze originální náhradní díly a příslu
Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

11. Čištění 
Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, 

RP690B / R - RP691) 
Nákupní košík je zavěšen dvěma háky na rámu chodítka. 

Používejte koš pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte košík, aby nedošlo k nerovnováze 

8.6 Taška (pouze pro model RP685B) 
Taška je upevněna k rámu chodítka přes svorky. 

Maximální kapacita tašky je 5 kg. Používejte tašku pouze pro malé předměty. Nepřeplňujte 
tašku, aby nedošlo k nerovnováze a nebezpečí převrácení. 

8.7 Sedadlo (pouze pro model RP680-RP687-RP690B / RP691) 
Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a pak zajistěte brzdy.
Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze.

Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte posunutím pouze na jednu stranu.

dit vozík, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se 
-li pokračovat v posunování chodítka, uvolněte rukojeti brzdy.

Stiskněte brzdovou páčku dolů dlaní, když uslyšíte, že jsou kolečka "kliknutí

Pokud je uživatel v klidu, brzdy musí být zablokovány. 

Vytáhněte obě brzdové páky, dokud nejsou odemčené. 

• Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze oběma rukama na rukojeti;
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• Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícím dopředu a ne dolů;
• Nedržte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit nebezpečné pády a pře

užívejte chodítko k překonání překážek vyšších než 20 mm; 
• Při použití venku dávejte přednost chodníkům, které jsou řádně připraveny podle předpisů 

ranění architektonických bariér. 

MOPEDY společnosti Moretti SpA na trhu jsou pečlivě zkontrolovány a nesou značku CE. Pro 
bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme, aby výrobcem schválené laboratoře, nejméně 
jednou za dva roky, zkontrolovaly vhodnost použití zařízení. Při opravách je třeba použít 
pouze originální náhradní díly a příslušenství. 
Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění. 

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, 

Používejte koš pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte košík, aby nedošlo k nerovnováze 

Maximální kapacita tašky je 5 kg. Používejte tašku pouze pro malé předměty. Nepřeplňujte 

pevnou plochu a pak zajistěte brzdy. 
Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze. 
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• Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze oběma rukama na rukojeti; 
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nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo a
ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku.

12. Péče o kolečka 
1. Očistěte kolečka teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
2. Pravidelně kolečka mažte. 

13. Záruka 
Výrobky společnosti Moretti mají záruku na 
nákupu, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení následujícím způsobem. Záruka se 
nevztahuje v případě škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnami a 
záruka nebude platná, pokud pokyny k použití 
Správné zamýšlené použití je uvedeno v této příručce.

Výrobce není zodpovědný za následné škody, zranění nebo jakékoliv jiné následky 
způsobené nebo v souvislosti s nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení.
Výrobce nezaručuje škody způsobené následujícími podmínkami: přírodní katastrofa, 
neoprávněná údržba nebo opravy, závady způsobené problémy s dodávkou elektřiny
potřebné), používání náhradních dílů, 
neoprávněné změny, škody způsobené přepravou (odlišné od původních zásilek společnosti 
výrobce) nebo v případě nedostatečné údržby
Záruka se nevztahuje na součásti, které jsou vystaveny opotřebení při správném používání 
zařízení. 
13.1 Oprava 
Záruční oprava: 
Pokud zařízení během záruční doby představuje chyby materiálu nebo výrobní chyby, 
výrobce se dohodne zákazníkem, zda může být porucha kryta ze záruky.
Výrobce může opravit nebo vyměnit předmět, 
Oprava nebo výměna nezahrnuje záruku.
Opravy po záruční době: 
Výrobek bez záruky může být vrácen zpět 
záruce platí odběratel nebo prodejce. Opravy jsou zaručeny po dobu 6 měsíců od přijetí.
Zařízení bez vad: 
Zákazník bude informován o tom, zda se zařízení vrátí a
vadné. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, poplatek za přepravu bude 
placen zákazníkem. 
13.2 Náhradní díly 
Původní náhradní díly výrobcem
13.3 Ustanovení o výjimce 
Výrobce nenabízí žádné další prohlášení, záruku ani podmínky, výslovné ani implicitní, včetně 
případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní 
neporušení, a to vše, co je výslovně uvedeno v této záruce. 
bezchybné použití. Doba trvání možných implicitních záruk, které mohou být stanoveny 
podle zákona, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země 
neumožňují omezit implicitní záruku nebo vyloučení nebo omezení n
takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí vztahovat na uživatele. 
Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo a
ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku. 

a teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
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