
ČAKAN
1. Použití výrobku
Hůl se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na 
hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. ve svislé 
poloze s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.
Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze 
do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg!

2. Popis výrobku
Elegantní dřevěná vycházková hůl typu J je vyrobena z 
kvalitního jasanového dřeva. Na spodním konci hole je 
nasazen násadec zabraňující sklouznutí hole. Násadec je 
možné po opotřebení snadno vyměnit za nový.

3. Hmotnost
Hmotnost hole je cca  280 g ± 3%.

4. Rozměry
Délka hole je 930 mm.
     

Drobnější úpravy délky hole lze provést uříznutím hole v 
dolní části a opětným nasazením násadce.
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5. Údržba
Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu hole. 
Při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je 
ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z 
používání. K čištění hole lze použít běžné saponátové 
přípravky a pak hůl otřít do sucha. 

Nesmí být použito organických rozpouštědel!!

6. Ekologická informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.
Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů.           
Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru 
druhotných surovin.
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ZÁRUČNÍ LIST
VÝROBCE:             ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5,  160 00 Praha 6

VÝROBEK:             HŮL VYCHÁZKOVÁ
                                

TYP:                        ČAKAN

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené 
jejím 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: 
         

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

DATUM POSLEDNÍ REVIZE:  1.10.2020                           RAZÍTKO PRODEJNY           
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