
 

 

Gebruiksaanwijzing CLEVER CANE 
 
Innovatief dubbel handvat voor optimale steun 
 
 
Productbeschrijving 
1. Handvat 
2. Stokdelen 
3. Polsband 
4. Elastisch koord 
5. Lengteverstelknop 
6. Lamp 
7. Lichtschakelaar 
8. Batterijvak 
9. Alarm 
10. Alarmknop 
 
Gebruiksaanwijzing 
De Clever Cane uitklappen 
 
De Clever Cane is voorzien van een polsband, waarmee de stokdelen worden 
samengebonden wanneer de stok is ingeklapt. Maak eerst de polsband los om de 
stok uit te klappen (3). Pak het handvat vast (1), houd het omhoog en laat de 
stokdelen (2) door de zwaartekracht uitvouwen. 
 
Belangrijk: Om vallen te voorkomen, moet u controleren dat alle stokdelen (2) 
perfect op elkaar zijn aangesloten en vergrendeld (zie afbeelding B). 
Controleer dat de stokdelen perfect op elkaar aansluiten en de stok goed is 
vergrendeld voordat u erop steunt. 
 
LET OP Onbeheerst losschieten van het elastische koord (4) in de stok kan ernstig 
letsel veroorzaken aan onbeschermde lichaamsdelen, met name de ogen. Gebruik 
het product niet meer als het elastische koord (4) breekt, beschadigt of versleten 
raakt. Rek het elastische koord (4) niet verder dan noodzakelijk uit om de stok in of 
uit te klappen (2). 
 
De lengte van de Clever Cane aanpassen 
De Clever Cane kan op vijf verschillende lengtes worden ingesteld. Houd om de stok 
langer te maken de lengteverstelknop (5) ingedrukt zoals in afbeelding C, trek het 
handvat omhoog en laat de verstelknop los om deze in een kortere stand te 
vergrendelen. Houd om de stok korter te maken de lengteverstelknop (5) ingedrukt, 
duw het handvat naar beneden en laat de verstelknop los om deze in een hogere 
stand te vergrendelen. Pas de lengte van de stok zorgvuldig aan aan uw behoeften. 
 
LET OP Zorg altijd dat alle stokdelen (2) en de lengteverstelknop perfect op elkaar 
zijn aangesloten en vergrendeld om vallen te voorkomen. 
 
 
 



 

 

 
De lamp op de Clever Cane gebruiken 
Aan het eind van het handvat (1) zit een verstelbare lamp (6). Druk op de lichtknop 
(7) op het handvat van de stok (1) om het licht aan en uit te doen. U kunt de lamp 
omhoog en omlaag kantelen en in de gewenste richting laten schijnen. 
 
Het alarm op de Clever Cane gebruiken 
Druk bij noodsituaties op de alarmknop (10) op het handvat van de stok (1) om het 
alarm aan en uit te zetten. 
 
De Clever Cane inklappen 
Trek de delen uit elkaar om de stok op te bergen zoals getoond in afbeelding D en 
houd ze bij elkaar. Zet de stokdelen wanneer alle delen zijn losgemaakt vast met de 
polsband (3). Gebruik hiervoor de clips aan de uiteinden van de polsband. 
 
Batterijen plaatsen en vervangen 
De Clever Cane werkt op 2 AAA-batterijen. Het batterijvak (8) zit aan het eind van het 
handvat. Open het batterijvak en plaats de batterijen. 
 
 
Veiligheidswaarschuwing 

 Lees de handleiding voordat u de Clever Cane voor het eerst gebruikt. 

 Raadpleeg altijd een arts voordat u de Clever Cane gaat gebruiken. 

 Het product is niet geschikt voor gebruik bij ijzel of op een gladde ondergrond. 

 Het product is niet geschikt voor gebruik door personen die meer dan 105 kg 
wegen. 

 Demonteer het centrale deel van de stok niet. Hier zit het elastische koord in. 

 Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik. 

 Niet geschikt om te skiën. 

 Te gebruiken op: asfalt en bospaden. Gebruik de stok nooit op een natte of 
gladde ondergrond. 

 Dit product is niet bedoeld als loophulpstuk volgens EN 1985 over 
wandelstokken. 

 Gebruik de stok niet als deze beschadigd of defect is. 


