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ΚΩΔ.: ΓΟΥΟΚΣΤΙΚ
WELLPRO WALKING STICK®
OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Περιγραφή προϊόντος
1. Λαβή
2. Τμήματα μπαστουνιού
3. Λουράκι καρπού
4. Ελαστικό κορδόνι
5. Κουμπί ρύθμισης μήκους
6. Φως
7. Διακόπτης φωτός
8. Θήκη μπαταριών

Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το Wellpro Walking Stick® για πρώτη φορά.
Μην το χρησιμοποιείτε σε παγωμένες ή ολισθηρές επιφάνειες.
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα βάρους άνω των 110 κιλών.
Μην παραβιάζετε το εσωτερικό του μπαστουνιού όπου περιέχεται ελαστικό κορδόνι.
Το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση.
Μην κοιτάτε άμεσα το φως.
Δεν είναι κατάλληλο για σκι.
Περιοχές χρήσης: άσφαλτος και χωμάτινα μονοπάτια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μπαστούνι σε βρεγμένες,
ολισθηρές επιφάνειες.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση ως μπαστούνι πεζοπορίας. Μην το χρησιμοποιείτε ως μπαστούνι του σκι.
Μην χρησιμοποιείτε το μπαστούνι εάν είναι ελαττωματικό.
Οδηγίες χρήσης:
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, η λαβή (1) πρέπει να είναι βιδωμένη έτσι ώστε να είναι σταθερά στερεωμένη.
Ξεδιπλώνοντας το Wellpro Walking Stick®
Το Wellpro Walking Stick® έχει ένα λουράκι καρπού που κρατά τα τμήματα του μπαστουνιού μαζί όταν είναι το μπαστούνι
διπλωμένο. Για να ξεδιπλώσετε το μπαστούνι, ξεβιδώστε πρώτα τον ιμάντα καρπού (3).
Πιάστε τη λαβή (1), κρατήστε την επάνω και αφήστε τα τμήματα του μπαστουνιού (2) να ξεδιπλωθούν με τη δύναμη της
βαρύτητας.

Σημαντικό: Για την αποφυγή πτώσεων, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα τμήματα του μπαστουνιού (2) είναι τέλεια

ευθυγραμμισμένα και κλειδωμένα στην σωστή θέση (βλ. Εικόνα Β). Πριν χρησιμοποιήσετε το μπαστούνι για υποστήριξη,
βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο και το μπαστούνι είναι άκαμπτο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανεξέλεγκτη απελευθέρωση του ελαστικού κορδονιού (4) στο εσωτερικό του μπαστουνιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό σε μη προστατευμένα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα μάτια.
Εάν το ελαστικό καλώδιο (4) σπάσει, καταστραφεί ή φθαρεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην τεντώσετε το
ελαστικό κορδόνι (4) περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για να ξεδιπλωθεί ή να διπλωθεί το μπαστούνι (2).
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Προσαρμογή του Wellpro Walking Stick®
Το Wellpro Walking Stick® έχει 10 διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους. Για να το κάνετε μεγαλύτερο, κρατήστε πατημένο το
κουμπί ρύθμισης μήκους (5), όπως φαίνεται στην Εικόνα Ε, τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή και αφήστε το κουμπί ρύθμισης
να κλειδώσει σε μια χαμηλότερη υποδοχή. Για να κάνετε το μπαστούνι μικρότερο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης
μήκους (5), πιέστε κάτω στη λαβή και αφήστε το κουμπί ρύθμισης μήκους να κλειδώσει σε υψηλότερη υποδοχή.
Προσαρμόστε προσεκτικά το μήκος του μπαστουνιού για να ταιριάζει στις ανάγκες σας, έτσι ώστε να είστε άνετα ενώ
στέκεστε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε τις πτώσεις, βεβαιωθείτε πάντα ότι τα τμήματα του μπαστουνιού (2) είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα και
κλειδωμένα και ότι το κουμπί ρύθμισης μήκους (5) είναι σταθερά στη θέση του.
Χρήση του φωτός στο Wellpro Walking Stick®
Ένα ρυθμιζόμενο φως (6) βρίσκεται στο τέλος της λαβής (1). Για να ανάψετε και να σβήσετε το φως, πατήστε τον διακόπτη
φωτός (7) που βρίσκεται στην λαβή του μπαστουνιού (1).
Το φως περιστρέφεται πάνω και κάτω, ώστε να μπορείτε να φωτίσετε οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλετε.
Καθάρισμα
Καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό και μαλακό πανί.
Αναδίπλωση του Wellpro Walking Stick®
Για να αποθηκεύσετε το μπαστούνι, διαχωρίστε τα κομμάτια όπως φαίνεται στην εικόνα D και ομαδοποιήστε τα. Μόλις
χωριστούν τα κομμάτια και διπλωθούν, στερεώστε τα με τον ιμάντα καρπού (3). Ασφαλίστε τα κομμάτια με τον ιμάντα.
Για να μειώσετε ακόμη περισσότερο το μήκος του μπαστουνιού, ξεβιδώστε τη λαβή και αποθηκεύστε την ξεχωριστά.
Εισαγωγή και αλλαγή των μπαταριών
Το Wellpro Walking Stick® λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες LR44 (Δεν περιλαμβάνονται). Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες,
ξεβιδώστε το φως (6), αφαιρέστε τη θήκη μπαταριών (8) τραβώντας τη γλωττίδα και τοποθετήστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε
ότι η πολικότητα της μπαταρίας ταιριάζει με τα σημάδια στην θήκη μπαταριών. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη μπαταριών στην
θέση της και βιδώστε ξανά το φως στη θέση του (6). Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι ασφαλές και λειτουργεί. Εάν δεν είναι,
επαναλάβετε τη διαδικασία και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στη θέση τους.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως θα κάνατε με άλλα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με το
αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς.
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ








Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή
τιμολόγιο).
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός
των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων.
Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να
αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
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