
Προσοχή

Το μέγιστο όριο βάρους του χρήστη περιορίζεται στα 110 kg. Μην το υπερβαίνετε.

Caution

The maximum user weight limit is restricted to 110 kg. Do not exceed it. 

Protecting the environment / Προστατεύοντας το Περιβάλλον

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or If it Is of no further use to 

you, think of the protection of the environment / εάν κάποια ημέρα η συσκευή χρειαστεί 

αντικατάσταση ή δεν την χρειάζεστε πια, σκεφτείτε το περιβάλλον:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning 

of the shown recycling sign)./ Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με το υπόλοιπα δημόσια 

απόβλητα (αυτό είναι επίσης το νόημα της αναγραφόμενης σήμανσης ανακύκλωσης).

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which 

your appliances must be disposed./ Επικοινωνήστε με τις δημόσιες αρχές σας και θα σας 

καθοδηγήσουν στα κέντρα ανακύκλωσης στα οποία πρέπει να διατεθούν οι συσκευές σας.

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the 

recycling of the appliance components. / Η σωστή απόρριψη της συσκευής σας βοηθά στην 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην ανακύκλωση των εξαρτημάτων αυτής.

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may 

lead to environmental and furthermore health hazards. / Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγο των 

υλικών τους, αν δεν διατεθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον 

κινδύνους για την υγεία.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Κωδικός MBK 0807545)

Aluminum Round Bath Stool(MBK Code 0807545)

• Χρώμα: λευκό / αλουμίνιο

• Τοποθέτηση: Πλαστικό στρογγυλό κάθισμα (Φ 32 cm) με ρυθμιζόμενο ύψος (33 - 53 cm)

• Color : white / aluminum 

• Placement:  Plastic round seat (Φ 32 cm) with adjustable height (33 – 53 cm)

Instruction of Use

• Place the seat at preferable spot in the bathroom.

• Push the bolt locks to each leg and adjust the preferable height.

• Secure the legs and be sure that all leg paws are on the same ground level.

Οδηγίες Χρήσης

• Τοποθετήστε το κάθισμα στο προτιμητέο σημείο στο μπάνιο.

• Πιέστε τις ασφάλειες του μπουλονιού σε κάθε πόδι και ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος.

• Ασφαλίστε τα πόδια και βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια του ποδιού βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο του εδάφους

Ρυθμιζόμενο ύψος (33-35 εκ)

Adjustable height (33 – 53 cm)

Πατάκι ποδιού

Leg Paw



ΕΓΓΥΗΣΗ: 
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει 

εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του 

προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από  την Ηµεροµηνία που αναγράφεται στο τιµολόγιο 

αφοράς

Φόρµα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………………………………

Ημ/νία Αγοράς: ……………………………

Τηλέφωνο:  ………………………………. 

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο: ………………………………. Σφραγίδα καταστήματος



WARRANTY: 
The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and 

not damages from misuse/maintenance product. Applicable warranty period starts from the 

purchasing invoice date. 

Warranty Claim Form:

Buyers Data

Name : …………………………………………………………………………………………………………………

Date of purchase: ……………………………

Phone:  ………………………………. 

Resellers Data

Name : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Address :………………………………………………………………………………………………………………………….

Phone: ………………………………. Reseller Stamp


