POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
Sprchové vaničky a vany DuPont™ Corian® by bez dohledu neměli používat lidé se sníženými motorickými schopnostmi či se smyslovými
a/nebo kognitivními poruchami (včetně malých dětí). Též by je neměli používat lidé, kteří nejsou se způsobem používání seznámeni.
Při koupání malých dětí ve sprchové vaničce nebo vaně vždy zajistěte dohled dospělé osoby, která za bezpečnost dítěte zodpovídá.
Sprchové vaničky a vany jsou určeny pro používání v domácnostech a podobných objektech a smí být instalovány a používány pouze při
pokojové teplotě.
V blízkosti sprchových vaniček a van je nebezpečné používat elektrické přístroje (radiopřijímače, vysoušeče vlasů apod.).
Jste-li sami, dbejte při používání sprchových vaniček a van zvýšené opatrnosti. Delší sprchování, nebo koupání se v horké vodě může
způsobit nevolnost, závratě či dokonce ztrátu vědomí.
Nedoporučujeme používat sprchové vaničky a vany po užití léků nebo jakýchkoli látek, které mohou způsobit ospalost nebo ovlivňovat
krevní tlak.
Z důvodu bezpečnosti doporučujeme používat při sprchování a koupání vodu o maximální teplotě 40 °C.
Mokrý povrch sprchové vaničky nebo vany zvyšuje riziko uklouznutí, zejména po použití šamponů, mýdel či koupelových olejů.
PÉČE A ÚDRŽBA

Sprchovou vaničku nebo vanu DuPont™ Corian® čistěte mýdlovou vodou nebo jakýmkoli jiným běžně dostupným čisticím přípravkem,
který odstraní většinu skvrn a nečistot, jež se mohou na povrchu ukládat. Doporučujeme používat zejména gelové či krémové čisticí přípravky.
Nedoporučujeme používat silné chemikálie jako je aceton, trichlorethylen nebo silné kyseliny a zásady.
ZARUČENÁ KVALITA

Navštivte naše webové stránky (www.corian.com), kde naleznete podmínky týkající se záruky na váš výrobek.
UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme používat tento výrobek při teplotě vody vyšší než 55 °C

Tyto informace jsou založeny na technických údajích, které společnost E. I. du Pont de Nemours and Company a její pobočky („DuPont”) považují za spolehlivé, a jsou určeny pro použití
osobami, které mají technickou odbornost a používají je na své vlastní riziko a nebezpečí. Společnost DuPont nemůže ručit a neručí za to, že jsou tyto informace naprosto aktuální a
přesné, ačkoliv bylo věnováno velké úsilí k zajištění toho, aby byly co možná nejaktuálnější a nejpřesnější. Protože podmínky použití jsou mimo kontrolu společnosti DuPont, společnost
DuPont nedává záruky ani garance, vyjádřené nebo odvozené, s ohledem na informace, nebo jejich jakékoliv části, včetně libovolných záruk názvu, patentové nebo jiné čistoty třetích
stran, prodejnosti nebo způsobilosti či vhodnosti pro jakýkoliv účel a nepředpokládá žádnou odpovědnost nebo záruku za přesnost, úplnost, nebo užitečnost jakýchkoliv informací. Tyto
informace by neměly být základem pro vytvoření specifikací, projektů nebo příruček pro instalaci. Osoby odpovědné za použití výrobku a za manipulaci s ním odpovídají za to, že metody
projektu, výroby nebo montáže a procesu nepředstavují zdravotní a bezpečností rizika. Nepokoušejte se provádět specifikace, projekt, výrobu nebo montážní práce bez řádného školení
nebo řádných osobních ochranných prostředků. Nic v této publikaci se nemá považovat za oprávnění k provozu nebo za doporučení porušit jakákoliv patentová práva. Společnost DuPont
neodpovídá za použití nebo za výsledky získané na základě takových informací, ať již jsou způsobeny nedbalostí společnosti DuPont nebo ne. Společnost DuPont neodpovídá za dále
uvedené body: (i) jakákoliv poškození, včetně nároků týkajících se specifikace, projektu, výroby, montáže, nebo kombinace tohoto výrobku s libovolnými jinými výrobky a (ii) zvláštní,
přímé, nepřímé nebo následné škody. Společnost DuPont si vyhrazuje právo provádět změny těchto informací a odmítá za ně odpovědnost. Společnost DuPont Vám doporučuje, abyste si
pravidelně kontrolovali, zda tyto informace a odmítnutí odpovědnosti neobsahují aktualizace nebo změny. Váš trvalý přístup k těmto informacím nebo jejich používání se považuje za
přijetí odmítnutí odpovědnosti a za jakékoliv změny, a odůvodněnost těchto norem pro oznámení změn.
Oválné Logo DuPont, DuPont™, Endless Evolution, logo Endless Evolution a Corian® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky nebo materiál chráněný autorským
právem E. I. DuPont de Nemours and Company nebo jejích dceřiných společností. Pouze DuPont vyrábí Corian®.
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