
 



2 
 

 

Stimate client,  

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in 

continuare.  

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului. 

Instructiuni de siguranta:  

Aceaste ventuze de aspiratie servesc pe post maner de prindere si va sprijina in timp ce stati in  

picioare pana la rezolvarea problemelor de echilibru. Durata de viata recomandata: 5 ani. 

Acest maner de prindere este facut numai pentru utilizare temporara, recurenta si trebuie sa fie 

reinstalat inainte de fiecare utilizare. Aceste ventuze de aspirare sunt potrivite pentru 

persoane cu greutatea corporala de maxim 100 kg si serveste ca maner de prindere 

sau sprijin in timp ce stai in picioare. Nu-l utilizati pentru a atarna lucruri pe el. A un se lasa la 

indemana copiilor materiale de ambalare. Suprafetele umede pot afecta functia anti-alunecare. 

Utilizarea: 

 

Pericol de cadere la locul de montare! 

Bara de prindere a aspiratiei atinge o putere de retinere foarte mare datorita constructiei aspiratiei ventuzei, cupelor si 

vidului care rezulta prin strangerea lor. Puterea detinuta de catre maner este atinsa doar atunci cand pozitia de montare 

este suficient de solida pentru a mentine sarcina si cand este garantat ca vidul a fost indeplinit. 

Pozitia de montare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: 

• Stabilitatea peretelui de fixare (1,5 x sarcina maxima) 

• Curatirea (fara grasimi, murdarie si praf) 

• Impermeabilitatea aerului (de exemplu, sticla, placi vitrate) 

• Suprafata neteda 

Nota de avertizare pentru efectuarea vidului: 

Lumina si urmele foarte putin vizibile de deteriorare ale suprafetei de aplicare pot afecta efectuarea vidului și, prin 

urmare puterea de aspiratie extrem de mare. Din acest motiv, va recomandam sa testati foarte atent fiecare pozitie 

dorita inainte de utilizare si sa luati in considerare sfatul unui expert. 

IMPORTANT!! 

Verificati cu atentie puterea de mentinere inainte de fiecare utilizare !!!  

Nu utilizati produsul daca este deteriorat !!! 
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MONTAREA: 
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DEMONTAREA SI REUTILIZAREA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de curatare si ingrijire: 

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curațare si ingrijire.  

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat. Curatati-l cu apa si detergenti comerciali obisnuiti. 

Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa. 

Nu folositi niciodata agenti de curatare abrazivi, cu solventi sau acizi pentru a curata ventuza. Ventuza ar trebui sa fie 

curatata cu apa si cu sapun.  

Asigurati-va ca nu exista praf pe ventuza si pe perete, altfel puterea de sustinere poate fi afectata. 


