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Návod k použití pro držák chodících pomůcek 
Zboží 4011 / 4012 

 

 
 
 Účel 
 

Držáky chodících pomůcek se používají k pružnému připevnění na všechny ploché povrchy bez pórů (např. zárubně, 
stoly nebo sprchy atd.). Dodržujte bezpečnostní pokyny. 
 

 1. Obecné informace o výrobku 
 

Držáky na chodící pomůcky se vyznačují následujícími vlastnostmi: 
Zboží 4011: Svorky držáku lze otáčet tak, aby bylo možné namontovat přísavku pod / na stoly nebo police. 
Zboží 4012: Ideální pro nošení díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti. 
 

 2. Montáž a manipulace 
 

Upevnění přísavky: 
− Zatlačte přísavku pevně na povrch, na který ji chcete upevnit. Ujistěte se, že nejsou pryžová kolečka umístěna nad 
spojem.    
− Pryžová kolečka nesmí být napnutá a musí ležet rovně. Zatlačte na přísavku a otočte páčkou, přičemž musí být 
jasně patrný odpor vakua.   
 
Povolení přísavky: 
− Uchopte prstem pod páčkou a zatáhněte, současně palcem zabraňte efektu zpětného rázu (úchop vně). Pryžové 
kolečko se vrátí do své původní ploché polohy a přísavku lze ze stěny sejmout.   
− Pokud pryžové kolečko i přesto drží (což se může stát u zcela nových přísavek), zatáhněte za kolečko na jedné 
straně prsty tak, aby se pod něj mohl dostat vzduch.   
− Při sundávání přísavky ostrými nebo špičatými předměty nebo nástroji může dojít k jejímu poškození. 
− Pokud se nepoužívá, uložte přísavku na rovnou plochu s uvolněnými pryžovými kolečky. 
 
Zboží 4011 - Demontáž a montáž: 
Demontáž: 
Stiskněte pojistku (případně špičatým předmětem) a vytáhněte adaptér držáku z pouzdra přísavky. 
Montáž: 
− Stiskněte pojistku na adaptéru a zasuňte adaptér do pouzdra přísavky, dokud pojistka nezapadne do velkého 
bočního otvoru. Otestujte, že pojistka bezpečně drží a to tak, že se ji pokusíte vytáhnout. Pokud není pojistka 
bezpečně zajištěna, držák nepoužívejte. 
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 3. Bezpečnostní pokyny 
 

− Nepokládejte pod mobilní držák chodících pomůcek žádné předměty, které by se mohly poškodit, pokud by se 
přísavka uvolnila.  
− Ujistěte se, že je přísavka je připevněna k rovnému povrchu bez pórů. 
4. Čištění a péče 
 

− Pryžové kolečko vždy udržujte bez mastnoty a prachu. Pryžové kolečko čistěte běžnými čisticími prostředky pro 
domácnost jako je mýdlová voda nebo ethylalkohol. Základní čištění acetonem (dostupný v lékárnách) také zvyšuje 
přísavný účinek a doporučuje se provádět v pravidelných intervalech (zejména v případě častého používání a např. v 
případě znečištění koupelovými oleji nebo jinými intenzivními skvrnami).  
− Nevystavujte pryžové kolečko delší dobu slunečnímu záření, protože jinak dojde ke ztrátě pružnosti a přísavného 
účinku. Pryžové kolečko vždy udržujte bez mastnoty a prachu.   
− Pryžové kolečko čistěte obvyklými domácími čisticími prostředky, jako jsou  
 

 5. Údržba 
 

− Držák na chodítko je bezúdržbový. 
− Pokud je držák vadný, požádejte o výměnu svého prodejce nebo servis. 
 

 6. Likvidace  
 

S dotazy ohledně místní likvidace odpadů se obracejte na svého specializovaného prodejce. 
 

 7. Záruka a odpovědnost 
 

Zakoupili jste si vysoce kvalitní produkt. Pokud by i přes nejvyšší standardy kvality došlo k průkazné vadě materiálu, 
má společnost Ossenberg v záruční lhůtě 12 měsíců právo vadnou položku opravit nebo vyměnit za bezvadnou.  
Neneseme odpovědnost za škody způsobené úpravami produktu.  
Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením nebo nesprávnou manipulací. Opotřebované díly jsou ze 
záruky vyloučeny. 
 

 8. Technické údaje 
 
Výrobek 
4011 - 4012 
Zboží 4011 4012 
Název Mobilní držák holí Duo Mobilní držák holí 
Pryžové kolečko Ø 120 mm Ø 80 mm 
Pro trubku-Ø  Ø 20 mm - 30 mm Ø 20 mm - 30 mm 
Zátěž 30 kg na rovných površích bez pórů 15 kg na rovných površích bez pórů 
Hmotnost 0,49 kg 0,45 kg 

 
 
Další příslušenství najdete na www.ossenberg.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 


