Lees de instructies voor gebruik.
Raadpleeg een dokter voor gebruik.
Contra-indicaties
Niet geschikt voor personen van meer dan 113 kg.
Niet geschikt bij ijzige of gladde omstandigheden.
Niet geschikt voor personen met een latexallergie.

INSTRUCTIES

Om uw Trusty Cane™ te ontvouwen
Hou de greep vast en laat de plooibare segmenten ontvouwen in de richting van de vloer. Om vallen
te voorkomen moet u altijd nagaan of alle segmenten (fig. 1) goed in elkaar geschoven zijn.

WAARSCHUWING
Demonteer de Trusty Cane™ NIET. De stok heeft binnenin een rekker. Wanneer de rekker
onverwachts scheurt dan kan deze onbeschermde lichaamsonderdelen, voornamelijk de ogen,
zwaar verwonden. Wanneer de rekker gescheurd, rafelig of beschadigd is, gebruik dan de Trusty
Cane™ niet meer. Rek de rekker NIET meer uit dan nodig is om de segmenten op te vouwen of te
ontvouwen.

Om de hoogte van uw Trusty Cane™ aan te passen
Doe de draaiknop (fig. 2) los door verschillende keren met de klok mee te draaien. Druk op de
sluitingsknop (fig. 3) en trek aan de greep om langer te maken of duw de hendel naar beneden om
korter te maken. Vergeet niet om de draaiknop weer aan te draaien nadat de Trusty Cane™ aan de
gewenste hoogte aangepast is.

WAARSCHUWING
Om vallen te voorkomen moet u altijd nagaan of alle segmenten goed in elkaar geschoven zijn en of
de sluitingsknop volledig ingedrukt is.

Om uw Trusty Cane™ op te vouwen
Uw Trusty Cane™ kan makkelijk opgevouwen worden tot een handig reisformaat door de 4 aparte
segmenten uit elkaar te trekken. Hou beide segmenten vast net voor het gewricht en trek uit elkaar
(fig. 4). De verschillende segmenten zullen mooi samenvouwen (fig. 5).

Om de lichtjes van uw Trusty Cane™ te gebruiken
De knop bovenaan de Trusty Cane™-greep (fig. 6) schakelt de lichtjes in. De knop eenmaal indrukken
schakelt de lichtjes in, de knop nogmaals indrukken schakelt ze weer uit. De lichtjes schakelen
automatisch uit na 20 minuten.

Uw Trusty Cane™ onderhouden
Gebruik een kruisschroevendraaier om de batterijhouder onder de Trusty Cane™-greep los te
schroeven en de batterijen te vervangen.
Verwijder de lege batterijen en gooi op de juiste manier weg. Gebruik 3 AAA-batterijen, plaats + en zoals aangegeven, anders zullen de lichtjes niet werken. Plaats de schroef op het deksel van de
batterijhouder en draai hem aan.
Ga de stok regelmatig na op slijtage, inclusief het eventueel uitrafelen van de rekker of slijtage aan
de rubber voetjes. Stop het gebruik onmiddellijk bij slijtage.

WAARSCHUWING
• Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Gebruik GEEN alkaline, gewone (zink-koolstof) of herlaadbare (nikkel-cadmium)
batterijen door elkaar.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van dit product.
TeleBrands Corporation is niet aansprakelijk voor bijkomende schade of gevolgschade of enige
impliciete garantie op dit product.

