
Návod k použití, upozornění a doporučení.  

Nákupní tašky na kolečkách Andersen          

• Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do 

domácnosti.  

• Při ukládání nákupu dbejte na jeho rozložení tak, že nejtěžší předměty 

pokládejte vždy na dno tašky. Velká balení (např. krabice s mlékem) 

rozdělte na menší jednotky a ty teprve ukládejte dovnitř. Tašku nepřetěžujte. 

Vždy zajistěte, aby nákup svou tíží nezpůsobil náklon těžiště na jednu 

stranu. Mohlo by dojít k převrhnutí. 

• Není určeno k rozvozu tiskovin a letáků. 

• Nedovolujte dětem stoupat si na nákupní tašku. 

• Nelze používat jako chodítko! Není náhradou zdravotnické pomůcky. 

• Nelze používat místo kočárku. 

• Nedávejte dovnitř domácí zvířata. 

• V rámci možností používejte přístupové rampy určené pro osoby se 

sníženou pohyblivostí. 

• Vezete – li v tašce nákup, dávejte pozor při sjíždění z obrubníků, ramp a 

nerovností, aby se nepřevrátila. 

• Při stoupání či sjíždění ze schodů či obrubníků je nutné tašku táhnout za 

sebou. Vysokým obrubníkům či překážkám se vyhněte nebo je obejděte. Při 

překonávání vysokých překážek se vystavujete riziku, že tašku či podvozek 

poškodíte nepřiměřeným nárazem do některé ze spodních dílů. Zejména při 

plném zatížení může dojít k destrukci úderem.  

• Raději nepoužívejte pohyblivé schody. Využijte výtah. 

• Postupujte dle pokynů k praní, které jsou uvedeny na štítku z vnitřní strany. 

• Na produkt je poskytována 3- letá záruční garance od data nákupu. Záruka 

se nevztahuje na následující případy : přiměřené opotřebení, barevná změna 

důsledkem UV záření a jakékoliv škody způsobené nesprávným používáním 

produktu. 

• Uchovejte tento dokument k pozdějšímu nahlédnutí 

• Údržba : Tašku a zejména podvozek udržujte v čistotě. Odstraňujte nánosy 

venkovní nečistoty, kdykoliv se vyskytnout. Podvozek čistěte vlhkým 

hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abraziva či rozpouštědla. Pro 

lepší chod koleček, doporučujeme odstranit nánosy nečistot a 

v pravidelných intervalech pouzdra koleček ošetřit vazelinou, silikonovým 

sprejem.  

• Pro získání dalších produktových informací volte tel. 602 779 705 nebo e-

mail info@framart.cz 
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