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Gebruikershandleiding Stokhouder 
!
 Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig 
 door en volg de instructies nauwkeurig op! !!

 Voorwoord !!
Als u even wilt gaan zitten en niet weet waar u uw wandelstok of loopkruk moet laten, kan de 
stokhouder een uitkomst bieden. Hang uw steun bijvoorbeeld aan een haak of plaats deze op een 
tafelrand. Zo vormt uw loopondersteuning in ieder geval geen sta-in-de-weg meer. !!
 1. Algemene productinformatie !
Zie hieronder enkele kenmerken: 
• Elegante gepatenteerde stokhouder 
• Zacht rubberen coating tegen wegglijden 
•Haak om wandelstok of loopkruk op te hangen 
• Vlakke zijde geschikt voor plaatsing op tafelranden 
•Magneet voor plaatsing tegen metalen oppervlakten 
• Zilverkleurige band als reflector !!
 2. Handelingen 
 

Stokhouder plaatsen 
Trek de rubberen stokhouder iets uit elkaar en plaats deze vervolgens 
om de buis van uw loopondersteuning. De haak dient te allen tijde naar 
beneden gericht te zijn en is bedoeld om uw wandelstok of loopkruk op 
te hangen. Waarschuwing: Misbruik deze haak dus niet als houder voor 
uw tas. Dit verhoogt het risico op vallen! !!
 3. Onderhoud !!
Maak uw paraplustok schoon met een natte doek en indien nodig met een mild reinigingsmiddel! !!
 4. Garantie !
Op stokhouder geldt een garantieperiode van 1 jaar. Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: 
niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, anders dan normaal gebruik, slijtage, 
onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken 
waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en waterschade). 
Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegedeeld, 
behoudens dat wat door Ossenberg schriftelijk wordt gegarandeerd. 
Garanties gelden uitsluitend binnen de EU. !!
 5. Afdanken !
Raadpleeg uw lokale afvalinzamelingspunt bij het afdanken van uw stokhouder. !
 6. Specificaties !
Materialen:    Kunststof 
Artikelnummers:   1855 
 !!!
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