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NORSK
Beskrivelse av produktet
1.Håndtak
2.Deler av stokken
3.Stropp
4.Elastisk bånd
5.Justeringsknapp
6.Lys
7.Lysbryter
8.Batteribeholder
Sikkerhetsadvarsler
Les alltid bruksanvisningen før du tar i bruk Cane Safe ® 
Rådfør deg med din lege før du bruker Cane Safe ®
Skal ikke brukes på isbelagte eller glatte underlag.
Maks. tillatt vekt er 115 kg.
Stokkens hoveddel skal ikke demonteres. Stokken inneholder 
en strikk på innsiden.
Produktet er ikke tenkt til medisinsk bruk.
Ikke se rett mot lyset.
Ikke egnet for skisport
Bruksområde: asfalt og vei. Skal ikke brukes på våte og glatte 
underlag.
Dette produktet er ikke tenkt til å være en ganghjelpemiddel 
etter kravene i EN 1985 (gåstaver til turgåing)
Ikke bruk stokken dersom den er skadet.
Bruksanvisning:
For å montere Cane Safe®
Cane Safe® har en stropp som gjør det  mulig å samle og feste 
stokken når den er sammenlagt. For å brette den ut skal man 
først løsne stroppen (3).
Hold i håndtaket (1) og la de forskjellige delene av stokken (2) 
brette seg ut mot bakken av seg selv.
Viktig: For å hindre fall skal man alltid forsikre seg om at 
stokkens deler (2) sitter godt og er låst på plass (Se figur b). Før 
du legger vekt på stokken, sjekk at delene er på plass og at den 
er stiv.
VÆR OPPMERKSOM
Dersom man frigjør på ukontrollert vis det elastiske båndet (4) 
på innsiden av stokken kan det føre til alvorlige skader på 
ubeskyttede deler av kroppen, spesielt øynene.
Hvis det elastiske båndet (4) ryker eller blir ødelagt eller slitt skal 
man ikke bruke stokken. Ikke strekk det elastiske båndet (4) 
lenger enn det som er nødvendig for å legge sammen stokken 
eller brette den ut (2).
For å justere høyden på Cane Safe®
Cane Safe ® kan justeres i 5 forskjellige høyder. For å forlenge 
den, trykk justeringsknappen (5) inn, slik som det vises i figur C 
og dra den ut og plasser justeringsknappen i et lavere hakk for å 
forlenge stokken. For å forkorte den, trykk justeringsknappen (5) 
inn og dytt den inn slik at justeringsknappen plasseres et hakk 
lenger opp. Juster høyden riktig for ditt behov.
FORSIKTIG
For å unngå fall, skal man forsikre seg om at alle delene av 
stokken (2) er perfekt plassert og blokkert og at 
justeringsknappen (5) for høyden også er perfekt plassert.
For å bruke lyset i Cane Safe®
I enden av håndtaket (1) befinner det seg et lys som kan justeres 
i høyden (6). For å slå lyset av og på, trykk på lysbryteren (7) 
som er plassert på stokkens håndtak (1).
Det er mulig å justere lyset ved å trykke opp eller ned etter 
behov.
Rengjøring
For å rengjøre produktet, bruk en fuktig klut.
For å legge sammen Cane Safe®
For å legge sammen stokken, ta hver del fra hverandre slik som 
det vises i figur D og brett den sammen. Når du har delt opp og 
brettet alle delene, skal de samles og festes med stroppen (3).
Det finnes en festeknapp på hver side av stroppen.
For å plassere og bytte batteri
Cane Safe ®  fungerer med 4 lr44 batterier (ikke inkludert), 
For å sette inn batteriene skal man først skru ut lyset (6) og ta ut 
batteriholderen (8) ved å dra i stroppen. Sett inn batteriene og 
forsikre deg om at batteripolene er plassert i den sammen 
retningen som det vises på batteriholderen. Plasser holderen i 
samme stilling som den befant seg og skru inn lyset på nytt (6). 
Sjekk at den sitter ordentlig fast og at lyset fungerer. Dersom 
lyset ikke fungerer, gjenta operasjonen og forsikre deg om at alle 
delene sitter godt.
AVFALLSHÅNDTERING

Merket av en søppelkontainer med kryss over (sett 
inn tegn) betyr at du må informere deg om og følge 
det lokale regelverket angående avfallshåndtering av 
denne type produkter.
Dette produktet må ikke kastes på samme måte som 
vanlig husholdningsavfall.
Det må gjøres etter det gjeldende lokale regelverket.

Elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer som kan være 
helse- eller miljøskadeligeog som må resirkuleres på riktig vis.
Kvalitetsgaranti:
Dette produktet dekkes av et garanti for fabrikasjonsfeil 
underlagt tidsrammene fastsatt i den gjeldende lovgivningen i 
hvert land. 
Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk, 
uaktsom kommersiell bruk, uvanlig slitasje, ulykker eller ukorrekt 
håndtering.

SVENSKA
Produktbeskrivning
1.Handtag
2.Käppdelar 
3.Rem
4.Elastiskt band 
5.Längdjusteringsknapp
6.Lampa 
7.Lampans strömbrytare
8.Batterihållare
Säkerhetsföreskrifter
Läs alltid bruksanvisningen innan du använder Cane Safe ® 
Rådgör alltid med läkare innan du använder Cane Safe ®
Använd den inte på isiga eller i övrigt hala ytor.
Tillåten maxvikt är 115 kg.
Montera aldrig av käppens huvuddelar. Käppen har ett elastiskt 
band inuti. 
Produkten har inte utformats för medicinsk användning.
Titta inte direkt mot lampan.
Ej lämpad för skidåkning.
Användningsområde: asfalt och skogsvägar. Använd aldrig 
käppen på vått eller halt underlag.
Den här produkten är inte ett hjälpmedel för att gå i enlighet med 
EN 
1985 (för vandringskäppar) 
Använd aldrig käppen om den är defekt.
Användning
Fälla ut Cane Safe®.
Cane Safe® har en rem som kan användas för att spänna åt och 
hålla fast käppen när den är hopfälld. För att fälla ut käppen 
måste du först lossa på remmen (3). 
Håll i handtaget (1) och låt käppens segment vecklas ut (2) mot 
marken. 
Viktigt: För att förhindra fall ska du alltid se till att käppens 
segment (2) har placerats rätt och låsts i sina lägen (se figur b). 
Innan du stödjer dig på käppen ska du se till att de har placerats 
rätt och att käppen är helt stel.
OBS!
Om  den elastiska remmen (4) i käppens inre släpps ut utan 
kontroll kan detta leda till allvarliga skador på oskyddade 
kroppsdelar, särskilt ögonen.
Om det elastiska bandet (4) går sönder, eller om det skadas eller 
sluts på annat sätt ska du sluta använda produkten. Dra inte i 
det elastiska bandet (4) mer än nödvändigt för att fälla ihop eller 
fälla ut käppdelarna (2).
Justera längden på Cane Safe.
Cane Safe ® har 5 olika längder. För att förlänga den ska du 
trycka på justeringsknappen (5) som visas i figur C, dra uppåt 
och placera längdjusteringsknappen i ett nedre hål för att 
förlänga käppen. För att förkorta den ska du trycka på 
längdjusteringsknappen (5) och trycka nedåt för att placera 
knappen i ett övre hål. Justera längden efter behov.
OBS!
För att undvika att ramla ska du alltid se till att käppens segment 
(2) har placerats rätt och låsts i läge på rätt sätt och att 
längdjusteringsknappen (5) sitter fast på rätt sätt.
Använda lampan i Cane Safe.
I slutet av handtaget (1) finns en lampa som kan justeras efter 
höjd (6). För att tända och släcka lampan ska du trycka på 
lampans strömbrytare (7) som sitter på käppens handtag (1). 
Tryck nedåt eller uppåt för att fokusera ljusets höjd efter behov.  
Rengöring
Rengör produkten med en fuktig trasa. 
Fälla ihop Cane safe®
För att fälla ihop käppen ska du dela varje fällbar del som visas 
i figur D och sedan vika ihop den. När du har delat och vikt ihop 
alla segment ska du fästa dem med remmen (3). I varje ände av 
remmen finns en knapp för att fästa den. 
För att sätta i och byta batterier
Cane Safe ®  kan användas med 4 batterier av typen lr44 (ingår 
ej). För att sätta i dem ska du först skruva bort lampan (6), dra ut 
batterihållaren (8) genom att dra i fliken och placera batterierna i 
denna med polerna  vända på det sätt som anges på hållaren. 
Sätt tillbaka batterihållaren på samma sätt som du har tagit ut 
den ur käppen och skruva fast lampan igen (6). Se till att fästa 
den ordentligt och att lampan tänds, om det inte går första 
gången ska du försöka igen tills alla delar har fästs ordentligt. 
KASSERA MATERIAL

Symbolen med en överkryssad soptunna (infoga 
symbol), indikerar att du bör informera dig och följa 
de lokala riktlinjerna för att kassera den här typen av 
produkter.
Kassera inte den här produkten på samma sätt som 
du hade gjort med vanligt hushållsavfall.
Gör det i enlighet med rådande lokala riktlinjer.

Elektriska och elektroniska produkter innehåller farligt avfall som 
har skadlig inverkan på miljön och människans hälsa och ska 
återvinnas i enlighet med detta.
Kvalitetsgaranti
Den här produkten täcks av en garanti mot tillverkningsfel som 
gäller i enlighet med de tidskrav som definieras i aktuellt lands 
rådande lagstiftning.
Den här garantin täcker inte skador som kan uppstå på grund av 
olämplig användning, vårdslös kommersiell användning, 
onormalt slitage, olyckor eller olämplig manipulation.

Produktbeskrivelse
1.Greb
2.Stokdele 
3.Håndledsrem
4.Elastik 
5.Knap til justering at længde
6.Lygte 
7.Tænd-/sluk knap
8.Batterirum
Sikkerhedsadvarsler
Læs brugsanvisningen, inden du anvender Cane Safe® for 
første gang. 
Rådfør med egen læge inden brug af Cane Safe®.
Produktet er ikke beregnet til brug på isbelagte eller glatte 
overflader.
Produktet er ikke beregnet til personer på over 115 kg.
Skil ikke selve stokken ad. Den holdes sammen af en kraftig 
elastik. 
Produktet er ikke beregnet til medicinsk brug.
Se ikke direkte ind i lygten.
Produktet er ikke velegnet til skisport.
Anvendelsesområder: asfalt og stier. Brug aldrig stokken på 
våde eller glatte overflader.
Dette produkt er ikke beregnet som et ganghjælpemiddel i 
henhold til EN 1985 (om trekkingstokke). 
Brug ikke stokken, hvis den er defekt.
Brugsanvisning
Sådan foldes Cane Safe® ud
Cane Safe® har en håndledsrem, der spænder og holder 
stokken sammen, når den er foldet sammen. Håndledsremmen 
(3) skal løsnes, inden stokken foldes sammen. 
Tag fat i grebet (1), hold det lige frem og lad stokken (2) folde sig 
ud ved hjælp af tyngdekraften. 
Vigtigt: For at forhindre faldulykker skal stokken (2) være helt 
lige og låst fast (se figur B). Inden du bruger stokken skal delene 
være helt lige og stokken skal være stiv.
ADVARSEL
Hvis elastikken (4) springer inden i stokken, kan der opstå 
skader på ubeskyttede kropsdele, særligt øjnene.
Hvis elastikken (4) springer, bliver beskadiget eller slidt, må 
stokken ikke tages i brug. Stræk ikke elastikken (4) mere end 
nødvendigt for at ud- eller sammenfolde stokken (2).
Justering af længden på Cane Safe®
Cane Safe® har fem forskellige længdeindstillinger. For at 
forlænge stokken skal du trykke ind på knappen til justering af 
længden (5), som vist i figur C, trække ud i grebet og give slip på 
knappen for at låse højdeindstillingen. For at afkorte stokken 
skal du trykke ind på knappen (5), trykke ned på grebet og slippe 
knappen for at låse højdeindstillingen igen. Justér stokken 
korrekt, så højden passer til dig.
ADVARSEL
For at forhindre faldulykker skal stokken (2) være helt lige og 
knappen til justering af længden skal være låst fast.
Sådan tændes lygten på Cane Safe®
Cane Safe® er udstyret med en justerbar lygte (6), der er 
placeret for enden af grebet (1). For at tænde og slukke lygten, 
skal du trykke på kontakten (7) på stokkens greb (1). 
Lygten kan justeres ved at trykke ned- eller opad, så den 
fokuserer i den ønskede højde.  
RENGØRING
Produktet rengøres med en fugtig klud. 
Sådan foldes Cane Safe® sammen
For at folde stokken sammen skal delene skilles ad som vist i 
figur D og så foldes sammen. Når du har adskilt og foldet alle 
delene sammen, skal de fastgøres med håndledsremmen (3). 
Fastgør delene med lukkemekanismen for enderne af remmen. 
Sådan isættes og udskiftes batterierne
Cane Safe® kræver 4 LR44-batterier (medfølger ikke). Sådan 
isættes batterierne; skru på lygten (6), fjern batteridækslet (8) 
ved at trække i tappen og isæt batterierne. Kontrollér, at polerne 
vender den rigtige vej, når du sætter batterierne i. Sæt 
batteridækslet i og skru lygten på plads (6). Kontrollér, at lygten 
fungerer korrekt. Hvis lygten ikke fungerer, skal du gentage 
processen og sikre, at alle dele sidder korrekt. 
BORTSKAFFELSE

Symbolet med en overstreget skraldespand (indfør 
symbol) betyder, at du skal følge de gældende regler 
for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald. 
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de 
gældende regler for bortskaffelse af elektrisk og 

elektronisk udstyr.
Elektriske og elektroniske elementer indeholder farlige stoffer, 
der har skadelige virkninger på miljøet eller menneskers 
sundhed, og de bør bringes til genbrug på passende vis.
Kvalitetsgaranti:
Dette produkt er omfattet af en garanti mod fabrikationsfejl, 
hvilken er underlagt de tidsfrister, der er fastsat i hvert lands 
gældende bestemmelser.
Denne garanti dækker ikke skader som følge af forkert brug, 
skødesløs kommerciel brug, unormal slitage, ulykker eller 
utilbørlig manipulation.

Tuotteen kuvaus
1.Kahva
2.Kävelykepin putkiosat
3.Rannelenkki
4.Elastinen tukilanka
5.Pituudensäätönuppi
6.Valo
7.Valokytkin
8.Paristokotelo
Turvavaroitukset
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kokoontaitettavan Cane 
Safe® -kävelykepin käyttöönottoa.
Kysy lääkärisi mielipidettä ennen Cane Safe® -kävelykepin 
käytön aloittamista.
Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi jäisillä tai liukkailla pinnoilla.
Maksimikuormitus 115 kg.
Älä pura kävelykeppiä osiin. Kävelykepin sisällä on elastinen tukilanka.
Tuotetta ei ole tarkoitettu lääkinnälliseen käyttöön.
Älä koskaan katso suoraan valoon.
Ei sovellu hiihtoon eikä lasketteluun
Käyttöpinnat: asfaltti, polut ja metsätiet. Älä koskaan käytä 
kävelykeppiä märällä tai liukkaalla pinnalla.
Tuotetta ei ole tarkoitettu standardin EN 1985 mukaiseksi 
kävelyapuvälineeksi (vaellussauvat)
Älä käytä kävelykeppiä, jos se on viallinen
Käyttöohjeet:
Cane Safe® -kävelykepin avaaminen
Cane Safe® -kävelykepissä on rannelenkki, joka pitää sen osat 
yhdessä sen ollessa taitettuna. Kävelykeppiä avatessasi 
aukaise ensin sen rannelenkki (3).
Anna kävelykepin osien (2) avautua itsestään alaspäin kahvasta 
(1) kiinni pitäen.
HUOM!: Kaatumisten estämiseksi varmista aina, että kaikki 
kävelykepin osat (2) ovat suorassa ja lukittuneet oikein 
paikoilleen (Katso kuva B). Aina ennen kävelykepin käyttöä 
varmista, että sen putkiosat ovat oikein paikoillaan, ja että 
kävelykeppi on täysin jäykkä ja tukeva.
VAROITUS
Elastisen tukilangan (4) äkillinen irtoaminen kävelykepin sisältä 
saattaa aiheuttaa vakavia vammoja suojaamattomiin 
ruumiinosiin, erityisesti silmiin.
Jos tukilanka (4) rikkoutuu, tai jos havaitset siinä vaurioita tai 
kulumia, lopeta heti tuotteen käyttö. Älä venytä tukilankaa (4) 
enemmän kuin on tarpeen kävelykepin (2) avaamiseksi tai 
kokoon taittamiseksi.
Cane Safe® -kävelykepin pituuden säätäminen
Cane Safe® -kävelykepissä on viisi eri pituusasetusta. Pidennä 
sitä pituudensäätönupista (5) painamalla kuvan C mukaisesti 
vetäen samalla kahvasta ylöspäin. Vapauta säätöpainike ja 
anna sen lukittua alempaan reikään. Lyhennä sitä 
pituudensäätönuppia (5) painamalla ja työntämällä samalla 
kahvaa alaspäin. Vapauta säätöpainike ja anna sen lukittua 
ylempään reikään. Säädä pituus tarpeisiisi sopivaksi.
VAROITUS
Kaatumisten estämiseksi varmista aina, että kaikki kävelykepin 
osat (2) ovat suorassa ja lukittuneet oikein paikoilleen, ja että 
myös pituudensäätönuppi (5) on lukittunut oikein paikalleen.
Cane Safe® -kävelykepin valon käyttäminen
Kahvan (1) päässä on valo (6), jonka korkeutta voidaan säätää. 
Sytytä ja sammuta valo kävelykepin kahvan (1) valokytkimestä 
(7). Voit painaa valoa ylös- tai alaspäin suunnaten sen 
haluamallesi korkeudelle.
Puhdistus
Pyyhi tuote puhtaaksi kostealla liinalla.
Cane Safe® -kävelykepin taittaminen kokoon
Taita kävelykeppi kokoon erottamalla sen osat toisistaan kuvan 
D mukaisesti ja niputtamalla ne yhteen. Kun olet erottanut 
putkiosat toisistaan ja koonnut ne yhteen, varmista niiden 
yhdessä pysyminen rannelenkillä (3). Sen kummassakin 
päässä on kiinnike.
Paristojen asennus ja vaihto
Cane Safe® toimii neljällä LR44 paristolla (eivät sisälly 
toimitukseen). Aseta ne paikoilleen kiertämällä ensin valo (6) irti. 
Vedä sen jälkeen paristokotelo (8) siinä olevalla vetimellä irti ja 
laita paristot paikoilleen varmistaen, että niiden navat on 
suunnattu paristokotelon merkintöjen mukaisesti. Laita 
paristokotelo takaisin alkuperäiseen asentoon ja kierrä valo (6) 
takaisin paikalleen. Varmista, että paristokotelo ja valo ovat 
oikein paikoillaan ja että valo toimii. Muussa tapauksessa laita 
osat uudestaan oikein paikoilleen.
LAITTEEN TAI SEN OSIEN HÄVITTÄMINEN

Rastilla merkitty jäteastian kuva (lisää kuva) 
tarkoittaa, että sinun on otettava selvää tällaisten 
tuotteiden hävittämistä koskevista paikallisista 
säännöksistä ja noudatettava niitä.
Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen tavoin.
Se on tehtävä asiaankuuluvien paikallisten 
säännösten mukaisesti.

Sähkölaitteissa on ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
vaarallisia aineita ja ne on kierrätettävä asianmukaisesti.
Laatutakuu:
Tämän laitteen mahdolliset valmistusviat kattaa takuu, joka on 
voimassa kyseisen maan voimassa olevan lainsäädännön 
määräämän ajan. Takuu ei kata ohjeiden vastaisesta käytöstä 
aiheutuneita vaurioita, asiaankuulumatonta kaupallista käyttöä, 
epänormaalia kulumista, onnettomuuksia tai tuotteeseen 
tehdyistä muutoksista johtuvia vikoja.
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