
Algemene productinformatie: 

- Eenvoudig te verstellen met een drukknop 

Veiligheidsinstructies: 

- Let op het maximaal toegestane lichaamsgewicht dat op het product staat vermeld. 

- Controleer voor elk gebruik de wandelstok op beschadigingen en of alle schroefverbindingen 
goed vastzitten. 

- De gripvastheid van de grond is cruciaal voor het stevig vasthouden van de wandelstokken. 

- Bij het verstellen van de drukknop moet de knop goed uit het gat steken. 

- Als de rubberen stokdop ernstige tekenen van slijtage vertoont, neem dan contact op met uw 
vakhandelaar of de medische staf, zodat zij deze kunnen vervangen. 

- Vraag bij uiterlijk zichtbare schade aan een wandelstok uw vakhandelaar of de medische staf 
om hulp/advies 

- Het rechttrekken van een b.v. gebogen loophulpmiddel is verboden (gevaar voor breuk!). 

De handgreep afstellen: 

- Ontgrendel de hoogteverstelling door op de drukknop te drukken. 

- Pas de lengte van de stok aan uw lengte aan door de steunbuizen uit elkaar te trekken of tegen 
elkaar te duwen. 

Vergrendel de hoogteverstelling weer door de buizen zo uit te lijnen dat twee 
vergrendelingsgaten op elkaar liggen, zodat de drukknop weer op zijn plaats klikt. Om jezelf 
optimaal te kunnen ondersteunen, moet de paal op je lichaamslengte zijn afgesteld. De stok 
moet worden gebruikt met een licht gebogen arm. 

Om de stok op te vouwen, begin je aan het uiteinde: houd een stuk buis vast met één hand, 
trek het volgende stuk buis eruit met de andere hand en vouw beide delen samen. Omsluit 
vervolgens de gevouwen delen met je hand en trek het volgende buisdeel eruit en vouw het 
samen. Zo vouw je de stok deel voor deel op. Houd de buisdelen altijd in het midden vast, niet 
aan de uiteinden. Zorg ervoor dat u de reeds opgevouwen delen altijd met één hand vasthoudt, 
zodat de stok niet onbedoeld opnieuw kan uitklappen. Vervolgens kunt u de opgevouwen stok 
terug in de verpakking plaatsen of bij elkaar houden met een klem. 

Gebruik: 

- Gebruik altijd de stok aan de andere kant van het geblesseerde of te beschermen been (dus 
aan de kant van het goede been) 

- Houd de stok altijd dicht bij het lichaam, niet schuin naar buiten. 

- Plaats de stok altijd zo recht mogelijk op de grond zodat u niet uitglijdt. 

- Pak de handgreep(pen) bij gebruik volledig en stevig vast met uw hand. 

- Zorg ervoor dat u zich bij het beklimmen van de trap met uw vrije hand aan de reling vasthoudt. 

Opslag en verzorging: 

- Niet langdurig blootstellen aan de zon. Sterke zon of hitte beschadigen het kunststof. 

- Bescherm de wandelstok tegen omvallen en lakschade (gebruik stoklus/stokhouder). 

-De rubberen stokdop is een slijtageonderdeel en moet regelmatig worden vervangen. 

- Houdbaarheid is beperkt tot 2 jaar indien correct bewaard. 

- Reinig handvatten en rubber stokdoppen nooit met olieachtige stoffen. Gevaar voor uitglijden! 



- Reinig indien nodig met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. 

- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten, omdat deze het plastic 
aantasten. 

Hergebruik (verhuur) / Duur gebruik: 

We aanvaarden alleen aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid 
voor het voor het eerst op de markt brengen van onze producten. We gaan alleen akkoord met 
hergebruik als het product vooraf door ons is getest. De levensduur van de wandelstok is beperkt 
tot 2 jaar. Na dit tijdstip is het verdere gebruik van de wandelstok de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. 

Garantie en aansprakelijkheid: 

U heeft een Ossenberg product van hoge kwaliteit gekocht. Mocht er ondanks de hoogste 
kwaliteitsnormen in onze productie toch een terecht materiaaldefect optreden, dan heeft 
Ossenberg het recht om binnen een garantieperiode van 12 maanden het defecte artikel ofwel te 
repareren ofwel te vervangen door een volgende levering zonder gebreken. 

Opgemerkt moet worden dat voor onze producten, in het bijzonder maatwerkproducten, 
strengere wettelijke bepalingen gelden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
schade veroorzaakt door wijzigingen aan onze producten. 

Defecten die het gevolg zijn van slijtage of onoordeelkundige behandeling vallen niet onder de 
garantie. Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn uitgesloten van garantie. 

 


