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Poutko k berli
Použití výrobku

Poutko slouží k zavěšení berle na zápěstí a
usnadňuje tím činnosti, při kterých jsou potřeba
obě ruce volné např. při nastupování do dopravních prostředků, nákupech apod.

Na berli se poutko upevňuje navlečením pružné objímky
s kroužkem do místa, kde chceme poutko umístit.
Vlastní poutko je odnímatelné pomocí karabinky, kterou
je spojeno s kroužkem objímky.
Délka poutka se reguluje posunem sedlářské vsuvky.

Údržba

Popis výrobku

Hmotnost

Ekologická informace

Poutko je určeno zejména pro berle vyráběné firmou
ERILENS s.r.o. Vyrábí se v jedné velikosti a lze jej
použít i na berle jiných výrobců, které mají průměr v
rozsahu 25 – 40 mm.

Hmotnost poutka je 8 g ± 3 %.

Rozměry

Obvod poutka
Průměr objímky

320 ± 10 mm
25 - 40 mm

Poutko 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.
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných
surovin. Výrobek je zhotoven zdraví neškodných
materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek
zlikvidujte jako běžný domovní odpad.
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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.
ZNAČKA KONTROLY:

TK

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 1.8.2020

DATUM PRODEJE: ............................................

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5,6

RAZÍTKO PRODEJNY

Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10

Uvolnit pojistnou matici
Vyjmout třmen s kolíkem
Vysunout (rozpojit) obě trubky
Na silnější trubku (nosník) navléknout
pružnou objímku
Pružnou objímku posunout přes trubku a
umístit ji na spodní část monobloku
Nasunout (spojit) obě trubky
Trubky zajistit třmenem
Utáhnout pojistnou matici
Poutko nasunout na ruku

