
 

Návod k použití 

 

Protiskluzový násadec na hole a berle 

Nástavec zajišťuje hůl a berli proti sklouznutí na náledí a 

zmrzlém sněhu. Nelze jej používat na betonové nebo jiné 

tvrdé dlažbě. 

Upevnění a používání je patrné z nákresu. K utažení 

objímky je za potřebí šroubovák. Umístěte objímku tak, aby 

při sklopení násadce do funkční polohy byla co nejmenší 

vzdálenost mezi spodní hranou gumové koncovky a 

plochou s hroty (hrotem) a nedocházelo k ohýbání a 

znehodnocování výrobku. 

Dbejte při montáži na to, aby odklápění bylo na vnější 

straně hole nebo berle. 

Záruční podmínky: 

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne 

prodeje. 

Záruka se vztahuje na vadu materiálu a výroby. 

1. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny 

uvedenými v návodu k použití. 

2. Výrobek musí být řádně užíván dle pokynů uvedených v návodu k použití. 

3. Záruka pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, násilím 

nebo neodborným zásahem do výrobku či podléhající přirozenému opotřebení nebo mechanicky 

poškozené. 

4. Záruka musí být uplatněna v obchodní organizaci, kde byl výrobek zakoupen či v autorizované servisní 

opravně. 

5. Při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list a kopie nabývacího dokladu. 

6. Majitel je povinen předložit reklamované zboží řádně vyčištěné, zbavené nečistot a hygienicky 

nezávadné dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby za něj byla 

provedena základní údržba nebo čištění věcí v průběhu reklamačního řízení. 

7. Záruční dobu nelze zaměňovat s užitnou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném 

ošetřování včetně údržby lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti 

v konstrukci řádně užívat. 

8. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ 

výrobce / distributor neodpovídá. 

 

Prodejce: 

MEYRA ČR s.r.o. 

Hrusická 2538/5 

141 00 Praha 4 – Spořilov 

tel.: 272 761 102 

e-mail: meyra@meyra.cz 
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