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SKŁADANA LASKA
Model: BH033  instrukcja obsługi.

 Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu 
prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej 
zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Opis elementów produktu

1. Uchwyt
2. Elementy laski
3. Uszko na nadgarstek
4. Elastyczna linka

5. Przycisk regulacji długości
6. Latarka LED
7. Wyłącznik latarki
 

8. Komora baterii
9. Głośnik alarmowy
10. Wyłącznik alarmu

Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA, uwaga: Baterie nie są dostarczane z produktem.
Rozkładanie laski
Laska posiada uszko do zawieszania na nadgarstku, które po złożeniu utrzymuje jej elementy 
w stanie złożonym. Rozpoczynamy od uwolnienia uszka na nadgarstek (3). Złap za uchwyt 
(1), przytrzymaj i pozwól na samoczynne rozłożenie się elementów laski (2). Poszczególne 
elementy same zatrzasną się w sobie.
WAŻNE: Zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie elementy laski (2) są prawidłowo połączone i 
zatrzaśnięte na swoim miejscu z dobrze schowanymi elastycznymi linkami (4), zob. rys B oraz 
czy laska jest sztywna.
OSTRZEŻENIE: Niekontrolowane poluzowanie się elementów laski (2) lub uszkodzenie elastycznej 
linki (4) może spowodować poważne obrażenia podczas użytkowania. Gdy elastyczna linka (4) urwie 
się, uszkodzi lub zużyje, należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu. Nie wolno naciągać 
linki elastycznej (4) bardziej niż jest to konieczne do złożenia lub rozłożenia elementów laski (2)
Dostosowywanie długości laski do swoich potrzeb
Do wyboru mamy pięć różnych długości. Gdy potrzebujesz wydłużyć laskę, naciśnij przy-
cisk do regulacji długości (5) i przytrzymaj, zob. rys C, pociągnij za uchwyt, zwolnij przycisk i 
pozwól mu zatrzasnąć się w wybranej pozycji. Gdy potrzebyjesz skrócić laskę, naciśnij przycisk 
do regulacji długości (5) i przytrzymaj, zob. rys C, dociśnij uchwyt, zwolnij przycisk i pozwól 
mu zatrzasnąć się w wybranej pozycji. 
Sposób użycia latarki LED
Latarka LED (6) znajduje się na końcu uchwytu (1). Naciśnij wyłącznik latarki (7) na uchwycie 
(1), aby załączyć bądź wyłączyć latarkę. Reflektor latarki można skierować w dół lub w górę, co 
umożliwia ustawienie go w wybranej pozycji.
Korzystanie z alarmu w nagłych sytuacjach
Gdy chcesz załączyć lub wyłączyć alarm wystarczy, że naciśniesz przycisk (10), który znajduje 
się z boku uchwytu.

Składanie laski
Gdy masz zamiar rozłożyć laskę, rozłącz poszczególne elementy tak, jak to pokazano na rys. D 
i złóż je razem. Następnie włóż je w postaci złożonej do uszka na nadgarstek (3).
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Wkładanie i wymiana baterii
Laska zasilana jest za pomocą 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem). 
Komora baterii (8) znajduje się w tylnej części uchwytu, otwórz ją i włóż lub wymień baterie. 
Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Jeżeli nie używasz pro-
duktu przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Zamiar używania laski należy skonsultować ze swoim lekarzem.
- Nie wolno rozłączać na stałe (odpinać linki) poszczególnych elementów laski.
- Produkt nie może być wykorzystywany do celów medycznych.
- Dozwolone podłoże: drogi asfaltowe i leśne ścieżki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać 

laski na lodzie, mokrym lub śliskim podłożu.
- Produkt nie może być traktowany jako wspomaganie w chodzeniu w rozumieniu EN 198 

(kijki turystyczne).
- Nie wolno używać uszkodzonego produktu.
- Nie nadaje się dla osób o wadze przekraczającej 115 kg.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go 
w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. 
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokal-
nego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego 
rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używa-
jąc produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji 
obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego 
produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpiec-
zenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie od-
powiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


