s.r.o., Papírenská 114/5, PRAHA 6

Návlek držadla na předloketní
francouzskou berli
Číslo výrobku:
PN

793 014 114 701
0270/E/98

1. Použití výrobku
Návlek slouží jako měkká bandáž držadla francouzské berle. Zabraňuje možným otlakům při
používání této berle. Návlek je určen pro berle francouzské předloketní duralové FD 93, FD 93 NEW
a FM 01 (výrobce ERILENS s.r.o.).

2. Popis výrobku
Návlek je zhotoven z jednostranného neoprenu. Zapínání je provedeno našitými pásky suchého zipu.

3. Nasazení návleku na berli
Při nasazování návleku na držadlo se postupuje následujícím způsobem:
• Navlek se položí na držadlo stranou bez textilního potahu a ustaví se jejich vzájemná poloha
tak, aby podélná osa potahu byla rovnoběžná s osou držadla 1
• Návlek se přidrží na hodní ploše držadla a strana s našitým páskem suchého zipu se obtočí
kolem jedné strany držadla 2
• druhá strana návleku se obtočí kolem druhé strany držadla 3
• v místě suchého zipu se obě strany k sobě přitlačí 4
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Při nasazování návleku je nutno dbát na to , aby návlek byl na držadle dostatečně napnut a
nedocházelo k jeho pootáčení nebo posunu na držadle

4. Hmotnost
Hmotnost návleku je 0,02 kg.

5. Údržba
Návlek lze prát při teplotě vody max.40°C, za použití běžných pracích prostředků. Nesušit v blízkosti
zdroje sálavého tepla, nežehlit!
Nesmí být použito organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.
Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno zlikvidovat jako běžný komunální odpad .
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VÝROBCE:

ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK:

NÁVLEK DRŽADLA NA PŘEDLOKETNÍ FRANCOUZSKOU BERLI

TYP:

ND 02

ČÍSLO VÝROBKU:

793 014 114 701

ČÍSLO PN:

0270/E/98

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2,
zákona č.136/2002 Sb .
Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného
výrobku.
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