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VYCHÁZKOVÁ SKLÁDACÍ HŮL  
SE SVĚTLEM

Model: BH033 návod k použití.
Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně 
přečtěte tuto příručku a postupujte podle pokynů. Příručku uchovejte i pro její případné další 
použití.

Popis částí produktu
• 1. Rukojeť  
• 2. Části hole  
• 3. Poutko na zápěstí  
• 4. Elastická šňůrka 

• 5.  Tlačítko pro nastavení 
délky

• 6. LED-světlo 
• 7. Spínač světla  

• 8. Přihrádka na baterie  
• 9. Reproduktor alarmu  
• 10. Spínač alarmu.

Napájení: 2 baterie 1,5 V AAA, pozn.: Baterie nejsou součástí balení.
Rozkládání hole
Hůl má poutko na zápěstí, které při složení hůlky udržuje části hůlky složené. Nejprve rozložte 
hůl tím, že uvolníte poutko na zápěstí (3). Uchopte rukojeť (1), přidržte ji a nechte na části 
hole (2) působit gravitační sílu. Jednotlivé části do sebe vzájemně zapadnou.
DŮLEŽITÉ: vždy se ujistěte, že všechny části hole (2) jsou dokonale zasunuty do sebe a 
zajištěny na svém místě pomocí elastických šňůrek viz obrázek B a hůl je pevná.
UPOZORNĚNÍ: Nekontrolovatelné uvolnění nebo poškození elastické šňůrky (4) uvnitř hole 
může způsobit vážné zranění při používání. Pokud se elastická šňůrka (4) přetrhne, poškodí 
nebo opotřebuje, přestaňte produkt používat. Netahejte elastickou šňůrku (4) více, než je 
nutné k rozvinutí nebo sklopení hole (2).
Nastavení délky hole podle vašich potřeb
K dispozici je pět různých nastavení délky. Chcete-li hůl prodloužit, podržte stisknuté tlačítko 
pro nastavení délky (5), jak je znázorněno na obrázku C, zatáhněte za rukojeť a uvolněte 
nastavovací tlačítko, aby se zajistilo v požadovaném otvoru. Chcete-li zkrátit hůl, přidržte 
tlačítko pro nastavení délky (5), zatlačte na rukojeť a uvolněte tlačítko pro nastavení, aby se 
zajistilo v požadovaném otvoru.
Používání LED světla
Nastavitelné LED-světlo (6) je umístěno na konci rukojeti (1). Pro zapnutí a vypnutí světla 
stiskněte spínač světla (7) na rukojeti hole (1). Světlo je možné natáčet nahoru a dolů, takže jej 
můžete nasměrovat ve směru, který si přejete.
Použití alarmu v nouzových situacích 
Chcete-li zapnout a vypnout alarm, stiskněte spínač alarmu (10), který se nachází v hlavové 
části rukojeti.
Skládání hole
Chcete-li hůl složit, povytáhněte jednotlivé části podle obrázku D a složte je dohromady. Poté 
je obtočte a zajistěte ve složené poloze pomocí řemínku na zápěstí (3). 
Vkládání a výměna baterií
Skládací hůl pracuje s 2 ks 1,5 V AAA bateriemi (nejsou součástí balení). Přihrádka na baterie 
(8) je umístěna na konci rukojeti, otevřete ji a vložte nebo vyměňte baterie. Při vkládání dbejte 
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na správnou polaritu baterií. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, tak baterie vyjměte.
Bezpečnostní instrukce:
• Přečtěte si tuto příručku před prvním použitím hole.
• Před použitím hole doporučujeme konzultovat její používání se svým lékařem.
• Nerozebírejte tělo (s elastickou šňůrkou) hole.
• Výrobek není určen pro lékařské použití.
• Oblasti použití: asfaltové a lesní cesty. Nikdy nepoužívejte hůl na ledu, mokrém nebo  
 kluzkém povrchu.
• Tento produkt není určen jako pomocník pro chození podle EN 198 (turistické hole).
• Nepoužívejte hůl, pokud je poškozená.
• Není určeno pro osoby s váhou nad 115 kg.
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
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. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte 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 častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití 
nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


