INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE SIGURĂ
Căzile de duş şi căzile DuPont™ Corian® nu pot fi folosite individual de persoane cu capacităţi motorii reduse sau cu deficienţe senzoriale şi/
sau cognitive (inclusiv copiii) sau de către orice persoană care nu deţine cunoştinţele necesare pentru a le utiliza.
Asiguraţi-vă că un adult responsabil de siguranţa acestora supraveghează copiii atunci când utilizează cădiţele de duş şi căzile.
Cădiţele de duş şi căzile au fost create pentru utilizarea casnică sau similară şi trebuie să se instaleze şi să fie utilizate la temperatura camerei.
Este periculoasă utilizarea cădiţelor de duş şi a căzilor în apropierea sau în timpul utilizării aparaturilor electronice (radiouri, uscătoare de păr etc.).
A se acorda o atenţie specială când folosiţi cădiţele de duş şi căzile singuri. Statul sub apă curentă fierbinte pentru o perioadă îndelungată
poate provoca stare de greaţă, ameţeală şi pierderea conştiinţei.
Nu recomandăm folosirea cădiţelor de duş şi a căzilor ulterior administrării medicamentelor sau a oricăror substanţe ce v-ar putea cauza
somnolență sau ar putea afecta tensiunea arterială.
Pentru siguranţa dvs. personală vă sugerăm folosirea cădiţelor de duş şi a căzilor la o temperatură maximă a apei de 40 °C.
Când suprafaţa cădiţei de duş şi a căzii este udă, creşte gradul de alunecare, în special dacă se folosesc şampoane, săpunuri şi uleiuri.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE

Doar curăţaţi suprafaţa cădiţelor de duş şi a căzilor DuPont™ Corian® cu apă şi săpun sau orice detergent obişnuit, ceea ce va elimina
majoritatea petelor şi a murdăriei ce s-ar fi putut depune pe acestea. Se recomandă în special gelul sau detergenţii sub formă de cremă.
Utilizarea produselor chimice agresive, cum ar fi acetona, tricloretilenă sau acizi sau baze puternice nu este recomandată.
CALITATE GARANTATĂ

Vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru (www.corian.com) pentru a revizui îndrumările despre garanţie aplicabilă produsului dumneavoastră.
ATENŢIE

Nu recomandăm utilizarea acestui produs la temperaturi ale apei de peste 55 °C

Această informaţie se bazează pe datele tehnice pe care E. I. du Pont de Nemours and Company şi afiliaţii („DuPont”) le consideră a fi de încredere şi sunt destinate a fi folosite de
persoane cu abilităţi tehnice şi pe propria răspundere şi risc. DuPont nu poate şi nu garantează că aceste informaţii sunt în totalitate actuale sau corecte, deşi se întreprind eforturi pentru
a se asigura că acestea sunt cât mai actuale şi corecte posibil. Considerând că DuPont nu poate controla condiţiile de utilizare, DuPont nu face declaraţii sau garanţii, exprese sau
implicite, cu privire la aceste informaţii sau orice parte din acestea, inclusiv orice garanţii cu privire la titlu, neîncălcarea dreptului de copyright sau patente a altor părţi, vandabilitatea
sau caracterul oportun ori de potrivre pentru orice scop și nu își asumă vreo responsabilitate sau răspundere pentru acuratețea, caracterul complet sau utilitatea oricăror informații.
Aceste informații nu ar trebui sa fie invocate pentru a crea specificații, proiecte sau modele și liniile directoare privind instalarea. Persoanele răspunzătoare de utilizarea şi manipularea
produsului sunt responsabile pentru asigurarea proiectului, fabricaţiei sau a metodelor de instalare şi asupra procesului existent, lipsa stării de sănătate sau pericolele privind siguranţa.
Nu încercaţi să efectuaţi lucrări privind specificaţiile, proiectul, fabricarea sau instalarea fără instruire corespunzătoare sau fără echipament personal de protecţie adecvat. Nicio
prevedere din prezentul nu va fi considerată ca o autorizare de funcţionare în baza sau ca o recomandare de încălcare a oricăror patente. DuPont nu va avea nicio răspundere pentru
utilizarea sau rezultatele obţinute în urma unor astfel de informaţii, indiferent dacă se bazează pe neglijenţa companiei DuPont. DuPont nu va fi responsabilă pentru (i) orice daune,
inclusiv reclamații referitoare la specificaţii, proiectarea, fabricarea, instalarea, sau combinarea acestui produs cu orice alt(e) produs(e), (ii) daune speciale, directe sau indirecte.
DuPont îşi rezervă dreptul de a face modificări la aceste informaţii şi la această limitare a răspunderii. DuPont vă îndrumă să revizuiţi periodic aceste informaţii şi această limitare a
răspunderii pentru orice actualizări sau modificări. Accesarea continuă sau utilizarea acestor informaţii vor fi supuse acceptării dumneavoastre, în baza acestei limitări, a răspunderii şi
a oricăror modificări şi a caracterului rezonabil al acestor standarde în urma notificării de schimbare.
DuPont Oval logo-ul, DuPont ™, Endless Evolution, Endless logo-ul Evolution și Corian sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate sau materiale cu drept de autor al E. I.
du Pont de Nemours and Company sau filialele sale. Numai DuPont produce Corian®.
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