Hůl berlová stavitelná
PN 0800/E/12

LYRA

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. svislé 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 130 kg!

2. Popis výrobku
Hůl berlová stavitelná LYRA má tyto hlavní části:
1. nosník
2. nástavec
3. třmen s kolíkem
4. pouzdro
5. závitová matice
6. vymezovací vložka
7. rukojeť s měkčením
8. násadec
Rukojeť z polypropylenu s měkčením z TPE SANTOPRENE
má ve spodní části vsazen nosník. Na dolní konec nosníku je
pevně nasunuto pouzdro s maticí a suvně uložen nástavec.
Nástavec umožňuje krokové nastavení délky hole po 25 mm
s možností nastavení 10 délek berle. Poloha nástavce je
zajištěna třmenem s kolíkem a pojištěna dotažením matice
pouzdra. Nástavec je ukončen násadcem.

3. Hmotnost
Hmotnost hole LYRA

cca 480 g ± 5 %

4. Rozměry
Délka hole minimální:
Délka hole maximální:
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815 ± 10 mm
1 040 ± 10 mm

5. Nastavení délky hole
a)
b)
c)
d)
e)
e)

nejprve se povolí závitová matice (5)
vyjme se třmen s kolíkem (3)
vysune se nástavec (2) na potřebnou výšku
zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci
zasune se zpět třmen s kolíkem (3)
utáhne se závitová matice (5)

6. Údržba
Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů 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.

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