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TREKINGOVÉ HOLE
návod k používání

Specifikace výrobku:
- 2 dílné, nastavitelné, aluminiové trekingové hole
- délka hole nastavitelná od 84 – 135 cm
- průměr tyče 16 – 18 mm
- hmotnost jedné hole cca 258 g
-  hole vybaveny odpružením (antishock systém), které šetří vaše klouby a zajišťuje komfortní pohyb v terénu díky 

pružícímu systému
- anatomicky tvarovaná rukojeť s dobrou adhezí
- nastavitelné poutko rukojeti fixuje ruku při větším záběru
-  součástí balení je 6 ks (3 typy) koncových nástavců včetně gumových patek, které slouží jako krytky ocelových špiček 

a jsou vhodné pro rovné, zpevněné povrchy
- hole Vás nezklamou ani v drsných podmínkách

POUŽITÍ:
Hole slouží jako doplňková výbava pro pěší turistiku. Poskytují oporu při pohybu v terénu. Před použitím zkontrolujte 
kompletnost a nepoškozenost hole. Pomocí suchého zipu si upravte délku zápěstního řemínku. 

Nastavení délky hole:
-  uchopte hůl v místě ukončení jednotlivých sekcí a odjistěte jí pootočením ve směru hodinových ručiček (viz. značení 

šipkou na holi)
-  poté nastavte hůl na požadovanou délku a zajistěte ji otočením proti směru hodinových ručiček (viz. značení šipkou 

na holi)
- maximální nastavitelnou délku hole nepřekračujte

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:
Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čistícími prostředky může výrobek poškodit. Po použití výrobek pouze 
otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiď-
te pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili 
či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


