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 Congratulations! 
With your purchase you have decided on a 
high-quality product. Get to know the product before 
you start to use it. 
Carefully read the following instructions 
for use. 
Use the product only as described and only for 
the given areas of application. Keep these instruc-
tions safe. When passing the product on to a third 
party, always make sure that the documentation is 
included. 

Package Contents (Fig. A)
2 x carbon Nordic walking pole (1)
2 x wrist straps (2)
2 x asphalt pads (3a)
2 x pole disc (3b)
1 x instructions for use

3a
3 b

1

2

A

Technical Data
Dimensions: Length 100cm, 105cm, 110cm, 115cm, 
120cm, 125cm

Date of manufacture (month/year):
01/2018

GB
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Intended Use 
This item is designed exclusively for private Nordic 
walking. 
This item has a hard metal tip for use in open coun-
try, on ice, or other smooth surfaces.
The item has an asphalt pad for use on asphalt 
or other hard surfaces. This item is not suitable for 
alpine skiing.

 Safety Information
Important: Please read the instructions 
carefully and keep them for future refer-
ence!

 Danger!
• Never leave children unattended with the pack-

ing materials. There is a risk of suffocation. 
• The use of a heart rate monitor is recommended.
• If you have known cardiovascular problems, you 

should consult a doctor before commencing this 
type of sport.

• Avoid doing sports in the dark or at dusk. Use 
reflectors that are worn on your body.

 Risk of injury!
• Check the item for damage before use. In particu-

lar, the straps and carbon tube must be undam-
aged!

• Use athletic shoes with a good profile and lateral 
support.

• A defective product should not be used due to 
risk of injury!

• If possible, avoid public roads.
• Check the function of the locking system regularly.
• Make sure that the clamping force of the quick 

release for adjusting the length of the item is 
sufficient to prevent the item accidentally pushing 
together when in use.

• Nordic walking poles are not suitable for alpine 
skiing.

GB
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• Check the tightness of the strap clips before each 
use.

• Make sure you have enough water for longer 
hikes (possibly a water belt or water pack).

• Wear gloves in cold weather.
• Wear weather-proof clothing.
• Start in a flat landscape – 30 minutes of Nordic 

walking corresponds to about 50 minutes walk-
ing without poles.

• Maintain an even speed so conversation is possi-
ble.

• To avoid injury or damage, the item should be 
transported safely when not in use, e.g. be 
attached to a backpack.

Equipment
Fibreglass matrix carbon
Carbon is joined with highly flexible fibreglass 
and aluminium to a shaft material on this pole that 
superbly dampens vibrations. 
Elbow, wrist and shoulder joints are relieved (which 
is especially important for asphalt or intensive 
training).

Grip
The ergonomic shape provides the hand excellent 
grip for transfer of force.

Carbide tips
Extremely durable, set in unbreakable, resilient 
plastic. For optimum transfer of force and grip on 
country lanes, in the woods or in the country.

Asphalt pad
Made from non-slip TPR plastic to protect the metal 
tips. For smooth surfaces such as road, asphalt or 
rock. The tip points backwards for pushing. 
To replace the asphalt pad, pull it from the tip and 
plug the new one centrally into the holder on the 
pole. 

GB



9

Note: When transporting, the asphalt pad must be 
attached to the item. 

Pole disc
Prevent deep sinking into soft or boggy ground.

Pole Length – Determining the 
Correct Measurement
The item can be adjusted to six different lengths. 
The correct length should be calculated by multiply-
ing your height by 0.68. For simplification, you can 
find sizes in the table. The result is then rounded up 
or down to the next available pole length.

Pole length Height
100cm   144–150cm
105cm   151–158cm 
110cm   159–165cm
115cm   166–172cm
120cm   173–180cm
125cm   181–187cm

B Setting the Pole 
Length (Fig. B)
Open the clamping lever of 
the quick release and pull 
the lower end of the pole to 
the right length. Then close 
the clamping lever again.

If the clamping force of the 
quick release is no longer 
sufficient, tighten the nut 
on the opposite side of the 
clamping lever. 

GB
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Attaching the Wrist Straps
Run your hand under the wrist strap and place the 
Velcro fastener around the inner wrist so you can 
read the letters R and L well (Fig. C). 
The symbol must be on the inner wrist (Fig. C-D).
Note: Note the R mark for the right-hand 
strap and L mark for the left-hand strap.

C D

Quick Strap Release  
from the Handle 
Press the button down with the thumb and pull the 
strap out of the holder (Fig. E). 
To attach the wrist strap, press the clip with some 
force back into the locking latch. Pay attention to 
the correct position of the clip! The clips must be at 
the height of the thumb and forefinger (Fig. F).

E F

GB
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Warm up/Stretching
Before Nordic walking, you should take sufficient 
time for warm-up and stretching exercises  
(Fig. G).

G

Nordic Walking Technique
In Nordic walking, walking is connected with Nor-
dic cross-country skiing (hence Nordic). Movement 
is supported by pushing the Nordic walking poles 
against the ground. Chest, shoulder and arm mus-
cles are thereby intensively trained. Nordic walking 
is simple and easy to learn (Fig. H).

H

Storage, Cleaning
Store the item in a temperate, dry place. Use luke-
warm water or a cloth moistened with soapy water 
to clean the Nordic walking poles. Never clean 
the Nordic walking poles with solvents or harsh 
cleaning agents. These can corrode the sealants 
and markings and damage them over time.  

GB
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Disposal 
Dispose of the article and the packaging materials in 
accordance with current local regulations. Packa-
ging materials such as foil bags are not suitable to 
be given to children. Keep the packaging materials 
out of the reach of children.

Notes on the guarantee and 
service handling
The product was produced with great care and 
under constant supervision. You receive a three-year 
warranty for this product from the date of purchase. 
Please retain your receipt. 
The warranty applies only to material and workman-
ship and does not apply to misuse or improper hand-
ling. Your statutory rights, especially the warranty 
rights, are not affected by this warranty. With regard 
to complaints, please contact the following service 
hotline or contact us by e-mail. Our service emplo-
yees will advise as to the subsequent procedure as 
quickly as possible. We will be personally available 
to discuss the situation with you. Any repairs under 
the warranty, statutory guarantees or through good-
will do not extend the warranty period. This also 
applies to replaced and repaired parts. Repairs after 
the warranty are subject to a charge.

IAN: 292986

 Service Great Britain
 Tel.:  0871 5000 720  
  (£ 0.10/Min.)  
 E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

GB
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 Gratulálunk! 
Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett 
döntött. Az első használatba vételt megelőzően 
ismerkedjen meg a termékkel. 
Ehhez figyelmesen olvassa el a következő 
használati útmutatót. 
Csak a leírásnak és csak a megadott felhasználási 
területeknek megfelelően használja a terméket. Ezt 
a útmutatót jól őrizze meg. Amennyiben a terméket 
harmadik személynek továbbadja, adja át neki a 
teljes dokumentációt is.

Szállítás terjedelme (A ábra)
2 x karbon Nordic Walking bot (1)
2 x csuklópánt (2)
2 x aszfaltra való gumitappancs (3a)
2 x bottányér (3b)
1 x használati útmutató

3a
3 b

1

2

A

Műszaki adatok
Méretek: Hossz: 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 
120 cm, 125 cm

Gyártási dátum (év/hónap):
01/2018
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Rendeltetésszerű használat 
A termék kizárólag „Nordic Walking céljára privát 
használatra szolgál. 
A terméken terepen, jégen és más sima felületen 
használható keményfém hegy van.
Aszfalton és más kemény felületen az aszfaltra való 
gumitappancs használható. A termék alpesi sífutás-
hoz nem alkalmas.

 Biztonsági utasítások
Fontos: Figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót és feltétlenül őrizze meg!

 Életveszély!
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermeket 

csomagoló anyaggal. Fulladást okozhat. 
• Ajánlott pulzusmérő használata.
• Akinél vérkeringés probléma ismeretes, a sport 

végzése előtt kérje ki orvosa véleményét.
• Ne végezze a sportot sötétben, ill. szürkületben 

vegyen magára fényvisszaverő csíkokat.

 Sérülésveszély!
• Használat előtt ellenőrizze a termék épségét. Kü-

lönösen a csuklópántnál és a karboncsőnél fontos, 
hogy sértetlen legyen!

• Jó profilú és oldalt jól tartó sportcipőt használjon.
• Meghibásodott terméket a sérülésveszély miatt 

nem szabad használni!
• Ha lehet, kerülje a közúti forgalmat.
• Rendszeresen ellenőrizze a zárak működését.
• Ellenőrizze, hogy a hosszállító gyorscsatlakozó 

elég erősen záródik-e, hogy a bot használat 
közben véletlenül ne csukódhasson össze.

• A Nordic Walking botok alpesi sífutáshoz nem 
alkalmasak.

• Minden használat előtt ellenőrizze a pántkapcsok 
szilárd helyzetét.

HU
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• Hosszabb túrára vigyen magával elegendő inni-
valót (esetlegesen folyadéktartó öv vagy hátizsák 
használható).

• Hideg időben húzzon kesztyűt.
• Az időjárásnak megfelelően öltözzön.
• Egyenes talajon kezdjen – 30 perc Nordic Wal-

king kb. 50 perc bot nélküli sétának felel meg.
• Egyenletes sebességgel haladjon, hogy még 

könnyen tudjon beszélgetni.
• A terméket a sérülések és károk elkerülése érdeké-

ben óvatosan kell szállítani használaton kívül, pl. 
a hátizsákra rögzítve.

Felszereltség
Üvegszál mátrix karbon
A bot nagyon hajlékony üvegszállal és alumínium-
mal vegyített karbonból készül, ami kitűnően elnyeli 
a rezgéseket. 
Mentesíti a csukló-, könyök- és vállízületeket (aszfal-
ton és erős edzésnél különösen fontos).

Markolat
Az ergonómikus forma erőkifejtésnél kitűnően tartja 
a kezet.

Keményfém hegyek
Rendkívül tartós, törésmentes ruganyos műanyagba 
ágyazva. Ideális erőátvitel és tartás mezei utakon, 
erdőben és terepen.

Aszfaltra való gumitappancs
A fém hegyet védő, jó fogású TPR műanyag. Sima 
talajra való, például utca, aszfalt és kő. A csúcs 
ellökéshez hátrafelé mutat. 
Cserekor húzza le az aszfalthoz való gumitappan-
csot és tűzze rá középen a boton a tartójára. 
Megjegyzés: A terméket az aszfaltra való gumi-
tappancsot felhelyezve kell szállítani. 

Bottányér
Megakadályozza, hogy puha, mocsaras talajon a 
bot mélyen besüllyedjen.

HU
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Bot hosszúság – a jó méret meg-
határozása
A termék hat különböző hosszúságra állítható. A jó 
botméretet megkapjuk, ha a testmagasságot 0,68-
cal megszorozzuk. Könnyítésül táblázatba foglaltuk 
a méreteket. Az eredményt azután a legközelebbi 
botméretre kerekítjük fel vagy le.

Bothossz Testmagasság
100 cm   144–150 cm
105 cm   151–158 cm 
110 cm   159–165 cm
115 cm   166–172 cm
120 cm   173–180 cm
125 cm   181–187 cm

B A bothossz beállí-
tása (B ábra)
Oldja meg a gyorscsatlako-
zón a szorítókart és húzza ki 
a bot alsó felét a megfelelő 
méretre. A szorítókart végül 
zárja vissza.

Ha a gyorscsatlakozó szorí-
tóereje már nem lenne elég, 
akkor húzza meg a szorító-
karral szemközti oldalon levő 
anyát. 

HU



17

A csuklópánt felvétele
Alulról vezesse kezét a csuklópántba és a tépőzárat 
a csukló belsején úgy helyezze el, hogy az R és L 
betűket (jobb és bal) jól lehessen olvasni (C ábra). 
A szimbólum a csukló belső részén legyen (C-D 
ábra).
Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy az R a jobb 
és az L a bal csuklópántot jelzi.

C D

A pánt gyors levétele a  
markolatról 
A gombot hüvelykujjal lenyomva kihúzhatja a pántot 
a tartójából (E ábra). 
A csuklópánt rögzítéséhez némi erővel nyomja 
vissza a kapcsot a nyílásba. Figyeljen a kapocs jó 
helyzetére! A kapocsnak a hüvelykujj és a mutatóujj 
magasságában kell lennie (F ábra).

E F

HU
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Bemelegítés/Nyújtás
Nordic Walking előtt kellő időt kell fordítani a beme-
legítő és nyújtó gyakorlatokra  
(G ábra).

G

A Nordic Walking technikája
A Nordic Walking a gyaloglást a skandináv sítávfu-
tás (innen a nordic, északi jelző) mozdulataival köti 
össze. A Nordic Walking bot lenyomásával segítjük 
az előre haladó mozgást. Ez erősen edzi a mell-, 
váll- és karizmokat. A Nordic Walking könnyen, 
gyorsan megtanulható (H ábra).

H

Tárolás, tisztítás
A terméket nem túl hideg, száraz helyen tárolja. A 
Nordic Walking bot langyos vízzel vagy szappanos 
vízzel átitatott ruhával tisztítható. A Nordic Walking 
bot tisztításához oldószeres és erőteljes tisztítószere-
ket ne használjon. Megtámadhatják a tömítéseket, 
jelöléseket és véglegesen tönkretehetik őket.

HU
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Tudnivalók a hulladékkezelésről
Az árucikket és a csomagolóanyagot az érvényes 
helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A 
csomagolóanyagok, pl. nylonzacskók, nem kerülhet-
nek gyermekek kezébe. A csomagolóanyagot gyer-
mekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.

A garanciával és a szerviz  
lebonyolításával kapcsolatos 
útmutató
Ezen termék gyártása nagy gondossággal és 
folyamatos ellenőrzés mellett történt. Ön a termékre 
három év garanciát kap a vásárlás időpontjától. 
Kérjük őrizze meg a pénztárblokkot.
A garancia csak anyag- és gyártási hibákra érvé-
nyes, visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés 
esetén teljesen megszűnik. Az Ön törvényes jogait, 
kiváltképpen a szavatosságra vonatkozó jogait, ez a 
garancia nem korlátozza. 
Esetleges reklamáció esetén, kérjük, hívja fel a 
szerviz alábbi közvetlen telefonvonalát, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk e-mailben. Szerviz szakembe-
reink a további tennivalókat a lehető leggyorsabban 
egyeztetik Önnel. Minden esetben személyesen 
adunk tanácsot Önnek.
A garanciális időt garancia, törvényes szavatosság 
vagy kulantéria alapján történő esetleges javítások 
nem hosszabbítják meg. Ez a pótolt vagy megjavított 
alkatrészekre is érvényes.
A garancia lejárta után felmerülő javítások költségeit 
Önnek kell fedezni.

IAN: 292986

 Szerviz Magyarország
 Tel.:  06800 21225
 E-Mail: deltasport@lidl.hu

HU
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 Prisrčne čestitke! 
Z Vašim nakupom ste se odločili za kakovosten 
izdelek. Pred prvo praktično uporabo se seznanite z 
izdelkom. 
Zato skrbno preberite naslednja navodila 
za uporabo. 
Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v 
predviden namen. Ta navodila dobro shranite. Ob 
predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso 
dokumentacijo. 

Obseg dobave (slika A)
2 x karbonska palica za nordijsko hojo (1)
2 x zapestna zanka (2)
2 x nastavek za asfalt (3a)
2 x krpljica za palico (3b)
1 x navodila za uporabo

3a
3 b

1

2

A

Tehnični podatki
Mere: Dolžina 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 
120 cm, 125 cm

Datum izdelave (mesec/leto):
01/2018
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Predvidena uporaba 
Ta izdelek je namenjen izključno za zasebno upora-
bo za „nordijsko hojo“. 
Ta izdelek ima kovinsko konico za uporabo na 
terenu, na ledu ali drugih spolzkih površinah.
Izdelek ima tudi nastavek za asfalt za uporabo na 
asfaltu ali drugih trdih površinah. Izdelek ni prime-
ren za tek na smučeh.

 Varnostni napotki
Pomembno: Pozorno preberite ta navodi-
la za uporabo in jih shranite!

 Smrtno nevarno!
• Pazite, da se otroci brez nadzora nikoli ne igrajo 

z embalažo. Obstaja nevarnost zadušitve. 
• Priporočljiva je uporaba merilnika srčne frekven-

ce.
• Če imajo uporabniki obstoječe težave s srcem in 

krvnim obtokom, naj se pred pričetkom te vrste 
športa posvetujejo z zdravnikom.

• Športa ne izvajajte v temi oz. v mraku uporabljaj-
te odsevnike, ki jih nosite na telesu.

 Nevarnost poškodb!
• Pred uporabo preverite, ali je izdelek poškodo-

van. Še posebej zapestni trakovi in karbonske 
cevi ne smejo biti poškodovani!

• Uporabljajte športne čevlje z dobrim profilom in 
stransko oporo.

• Okvarjenega izdelka zaradi nevarnosti poškodb 
ne smete uporabljati!

• Če je možno, se izognite javnemu prometu.
• Redno preverjajte delovanje zaponk.
• Prepričajte se, da je napetost hitre spojke za 

nastavitev dolžine izdelka zadostna, da prepre-
čuje, da bi se izdelek ob uporabi nehote potisnil 
skupaj.

SI



22

• Palice za nordijsko hojo niso primerne za tek na 
smučeh.

• Pred vsako uporabo preverite, ali so zaponke 
zank trdno nameščene.

• Pri daljših izletih vzemite s seboj zadosti pijače 
(po možnosti uporabite hidracijski pas ali hidra-
cijski nahrbtnik).

• V hladnem vremenu nosite rokavice.
• Nosite vremenu primerna oblačila.
• Začnite na ravnem terenu – 30 minut nordijske 

hoje ustreza pribl. 50 minutam hoje brez palic.
• Hodite enakomerno, s hitrostjo, ki še omogoča 

normalen pogovor.
• Ko izdelka ne potrebujete, ga transportirajte na 

varnem mestu, npr. pritrjenega na nahrbtnik, da 
ne pride do poškodb ali materialne škode.

Oprema
Kompozit Matrix s steklenimi vlakni 
in karbonom
V teh palicah so karbon in visokoelastična steklena 
vlakna povezani v material, ki odlično blaži vibra-
cije. 
Tako so komolci, zapestja in ramena razbremenjeni 
(še posebej pomembno na asfaltni podlagi ali pri 
intenzivni vadbi).

Ročaj
Ergonomska oblika nudi odličen oprijem za prenos 
moči.

Kovinski konici
Zelo obstojni, uliti v nelomljivo plastiko, ki blaži 
vibracije. Za optimalen prenos sil in oporo na polj-
skih poteh, v gozdu ali na terenu.

Nastavek za asfalt
Iz oprijemljive plastike TPR za zaščito kovinskih 
konic. Za gladke podlage, kot so cesta, asfalt ali 
kamen. Za odriv mora biti konica obrnjena nazaj. 

SI
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Če želite nastavek za asfalt zamenjati, ga snemite 
s konice in ga namestite v predvideni nosilec na 
sredini palice. 
Napotek: Pri transportu naj bo nastavek za asfalt 
nameščen na izdelek. 

Krpljice za palice
Preprečujejo pogrezanje v mehka ali močvirnata 
tla.

Dolžina palic – določanje prave 
dolžine
Izdelek lahko nastavite na šest različnih dolžin. 
Pravilno dolžino palic izračunate tako, da vašo 
telesno višino množite z 0,68. Za poenostavitev so 
velikosti navedene v tabeli. Rezultat nato zaokro-
žite navzgor ali navzdol do najbližje razpoložljive 
dolžine palic.

Dolžina palic Telesna višina
100 cm   144–150 cm
105 cm   151–158 cm 
110 cm   159–165 cm
115 cm   166–172 cm
120 cm   173–180 cm
125 cm   181–187 cm

B Nastavitev dolži-
ne palic (slika B)
Odprite pritrdilne ročice hi-
tre spojke in izvlecite spodnji 
del palice na ustrezno mero. 
Nato pritrdilno ročico nazaj 
zaprite.

Če napetost hitre spojke 
ne zadošča več, zategnite 
matico na nasprotni strani 
pritrdilne ročice. 

 

SI



24

Nameščanje zapestnih zank
Potisnite roko od spodaj v zapestno zanko in name-
stite sprijemalni trak okoli notranjosti zapestja tako, 
da zlahka preberete črko R oz. L (slika C). 
Simbol se mora nahajati na notranji strani zapestja 
(sliki C-D).
Napotek: Upoštevajte, da je oznaka R za 
desno zapestno zanko in oznaka L za levo 
zapestno zanko.

C D

Hitro snemanje zanke z ročaja 
S palcem pritisnite gumb navzdol in izvlecite zanko 
iz držala (slika E). 
Za pritrditev zapestne zanke pritisnite zaponko z 
nekaj moči nazaj v odprtino spojke. Pri tem pazite 
na pravilni položaj zaponke! Zaponke naj bodo v 
višini palca in kazalca (slika F).

E F

Ogrevanje/raztezanje
Pred nordijsko hojo si vzemite dovolj časa za ogre-
valne in raztezne vaje  
(slika G).

SI
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G

Tehnika nordijske hoje
Pri nordijski hoji gre za povezavo hoje s skandi-
navskim tekom na smučeh (zato oznaka nordijska). 
Odriv palic za nordijsko hojo od tal podpira 
premikanje naprej. Na ta način bolj aktivirate prsne 
in ramenske mišice ter mišice rok. Nordijska hoja je 
preprosta in se je lahko hitro naučite (slika H).

H

Shranjevanje, čiščenje
Izdelek hranite v ogrevanem in suhem prostoru. Za 
čiščenje palic za nordijsko hojo lahko uporabite 
krpo, namočeno v mlačno vodo ali milnico. Nikoli 
ne čistite palic za nordijsko hojo z močnimi čistili ali 
čistili, ki vsebujejo razredčilo. Le-ta bi lahko načela 
in trajno poškodovala zgoščevalce v materialu in 
oznake.

Napotki za odlaganje v smeti
Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z 
aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, 
npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni 
material shranite otrokom nedosegljivo.

SI



26

Napotki za garancijo in  
izvajanje servisne storitve 
Izdelek je bil izdelan skrbno in pod stalnim nadzo-
rom. Garancija izdelka velja 3 leta od datuma 
nakupa. Prosimo shranite račun. 
Garancija velja le za napake v materialu in proiz-
vodnji ter ugasne ob zlorabi ali neustrezni uporabi 
izdelka. Vaše pravne koristi, posebno pravica do 
garancije, s to garancijo niso omejene. 
V primeru pritožb se prosimo obrnite na spodaj 
navedeno telefonsko številko servisa ali nam pošljite 
elektronsko pošto. Naši sodelavci na servisu se bodo 
tako hitro kot je le mogoče dogovorili z Vami glede 
nadaljnjih ukrepov.Vsekakor bomo osebno stopili v 
stik z Vami.
Čas garancije se zaradi morebitnih popravil na 
podlagi garancije, pravnih koristi ali kulantnosti ne 
podaljša. To velja tudi za nadomeščene ali popravl-
jene dele. 
Po poteku garancije so popravila plačljiva.

IAN: 292986

 Servis Slovenija
 Tel.: 080080917
 E-Mail: deltasport@lidl.si

SI
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Garancijski list
1.  S tem garancijskim listom DELTA-SPORT  
 HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo  
 izdelek v garancijskem roku ob normalni in  
 pravilni uporabi brezhibno deloval in se  
 zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj  
 navedenih pogojih odpravili morebitne po 
 manjkljivosti in okvare zaradi napak v materi- 
 alu ali izdelavi oziroma po svoji presoji  
 izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2.  Garancija je veljavna na ozemlju Republike  
 Slovenije.
3.  Garancijski rok za proizvod je 3 lega od  
 datuma izročitve blaga. Datum izročitve  
 blaga je razviden iz računa.
4.  Kupec je dolžan okvaro javiti  
 pooblaščenemu servisu oziroma se informira- 
 ti o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni  
 telefonski številki. Svetujemo vam, da pred  
 tem natančno preberete navodila o sestavi in  
 uporabi izdelka.
5.  Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre- 
 dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in  
 dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6.  V primeru, da proizvod popravlja  
 nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne  
 more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7.  Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdel- 
 ka morajo biti lastnosti stvari same in ne  
 vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma  
 prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavl- 
 jati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal  
 priloženih navodil za sestavo in uporabo  
 izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen  
 ali nepravilno vzdrževan.
8.  Jamčimo servisiranje in rezervne dele za  
 minimalno dobo, ki je zahtevana s strani  
 zakonodaje.
9.  Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti  
 iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garan- 
 cije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih  
 (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic  
 potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda- 
 jalca za napake na blagu.
Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 
SI-1218 Komenda
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 Srdečně blahopřejeme! 
Vaší koupí jste se rozhodli pro jakostní produkt. Před 
uvedením do provozu se nejdříve seznamte s celým 
produk-tem. 
Přečtěte si pozorně následující návod k 
obsluze. 
Používejte produkt jen tak, jak je popsáno a jen v do-
poručených oblastech. Uschovejte si tento návod. Při 
předávání produktu třetí osobě předávejte i všechny 
příslušné podklady.

Obsah balení (obr. A)
2 x karbonová hole Nordic Walking (1)
2 x přidržovací poutko (2)
2 x botička k chůzi po asfaltu (3a)
2 x talíř hole (3b)
1 x návod k použití

3a
3 b

1

2

A

Technické údaje
Rozměry: Délka 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 
120 cm, 125 cm

Datum výroby (měsíc/rok):
01/2018

CZ
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Použití dle určení 
Tento výrobek je určený výhradně k „Nordic Wal-
king“ pro soukromé účely. 
Tento produkt je opatřený špicí z tvrdého kovu pro 
použití v krajině, na ledu nebo na jiném hladkém 
povrchu.
Produkt má botičku k chůzi po asfaltu nebo po 
jiných tvrdých podkladech. Tento výrobek není 
vhodný pro horské lyžování.

 Bezpečnostní pokyny
Důležité: Pečlivě si přečtěte tento návod k 
použití a uschovejte si jej!

 Nebezpečí ohrožení života!
• Nenechávejte děti nikdy hrát si s obalovým mate-

riálem bez dozoru. Hrozí nebezpečí udušení. 
• Doporučuje se použití měřiče srdeční frekvence.
• Pokud má uživatel problémy s krevním oběhem, je 

potřeba konzultovat zahájení sportovní aktivity s 
lékařem.

• Vyhněte se provozování sportu při setmění příp. 
noste při slabém světle reflektory, které se nosí na 
těle.

 Nebezpečí poranění!
• Před použitím zkontrolujte produkt ohledně po-

škození. Obzvlášť poutka a karbonová tyč musejí 
zůstat nepoškozené!

• Používejte sportovní boty s dobrým profilem a 
postranní oporou.

• Defektní výrobek nesmí být kvůli nebezpečí pora-
nění používán!

• Vyhněte se, pokud je to možné, pouličnímu provo-
zu.

• Kontrolujte pravidelně funkci uzavíracích částí.
• Zajistěte, aby byla upínací síla rychlouzávěru 

vzhledem k nastavení délky produktu dostačující, 
aby se při použití zabránilo náhodnému zasunutí.

• Hole Nordic Walking nejsou vhodné pro horské 
lyžování.

CZ
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• Zkontrolujte před každým použitím pevné upev-
nění klipu poutka.

• Při delších túrách byste měli mít s sebou dostatek 
tekutin (použijte příp. pásek nebo batoh k přeno-
su nápojů).

• Při studeném počasí noste rukavice.
• Noste oblečení podle počasí.
• Pokud začnete na rovině – 30 min. Nordic Wal-

king odpovídají ca 50 min. bez holí.
• Dodržujte takovou rychlost, abyste při ní mohli 

vést hovor.
• Abyste zabránili zraněním nebo poškozením, měl 

by být nepoužívaný produkt bezpečně přenášen, 
např. upevněný na batohu.

Vybavení
Sklolaminát a karbon
Tato hole obsahuje spojení karbonu s vysoce 
elastickým sklolaminátem a hliníkem, které vytvářejí 
svrškový materiál tlumící skvěle vibrace. 
Ulehčí se tak kloubům loktů, rukou a ramen (ob-
zvlášť důležité při intenzivním tréninku a tréninku na 
asfaltu).

Úchop
Ergonomický tvar nabízí ruce skvělé uchopení k 
přenesení síly.

Špice z tvrdého kovu
Extrémně dlouhá životnost, uchycení v pružném 
plastu odolném proti zlomu. K optimálnímu přenese-
ní síly a udržení stability na polních cestách, v lese 
nebo v krajině.

Botička k chůzi po asfaltu
Z drsného plastu TPR k ochraně kovových špic. Pro 
hladké povrchy jako ulice, asfalt, kameny. Špice k 
odražení míří vzad. 
K výměně botičky k chůzi po asfaltu odtáhněte 
botičku od špice a zastrčte ji do určeného držáku 
ve středu hole. 

CZ
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Upozornění: Při přepravě musí být botička k 
chůzi po asfaltu zastrčená na produktu. 

Talíř hole
Zabraňuje hlubšímu zapadnutí do měkké nebo 
močálovité půdy.

Délka hole – určení správné 
velikosti
Produkt je nastavitelný v šesti různých délkách. 
Správnou délku hole vypočítáte tak, že výšku těla 
vynásobíte 0,68. Pro zjednodušení najdete velikosti 
v tabulce. Výsledek pak zaokrouhlete nahoru nebo 
dolů k nejbližší dostupné délce hole.

Délka hole Tělesná výška
100 cm   144–150 cm
105 cm   151–158 cm 
110 cm   159–165 cm
115 cm   166–172 cm
120 cm   173–180 cm
125 cm   181–187 cm

B Nastavení délky 
hole (obr. B)
Otevřete upínací páku 
rychlouzávěru a natáhně-
te spodní konec hole na 
potřebný rozměr. Zavřete 
znova upínací páku.

Pokud už upínací síla 
rychlouzávěru nepostačuje, 
utáhněte matici na protilehlé 
straně upínací páky. 

 

CZ
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Upevnění přidržovacího poutka
Vložte svou ruku zespodu do přidržovacího poutka 
a upevněte suchý zip kolem kloubu ruky tak, abyste 
mohli dobře přečíst písmeno R příp. L (obr. C). 
Symbol se musí nacházet na vnitřní straně zápěstí 
(obr. C-D).
Upozornění: Dbejte na označení R pro 
poutko pravé ruky a označení L pro pout-
ko levé ruky.

C D

Rychlé odstranění poutka z 
rukojeti 
Zmáčkněte palcem tlačítko dolů a vytáhněte poutko 
z držáku (obr. E). 
K upevnění přidržovacího poutka vmáčkněte klip s 
trochou síly zpět do otvoru uzávěru. Dbejte přitom 
na správné umístění klipu! Klipy musejí být ve výšce 
palce a ukazováčku (obr. F).

E F

CZ
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Zahřátí/protažení
Před Nordic Walking byste měli mít dostatek času k 
zahřátí a protažení  
(obr. G).

G

Technika Nordic Walking
Při Nordic Walking je chůze spojená se skandi-
návským běžkováním (proto Nordic). Odpíchnutím 
holí Nordic Walking od země se podporuje pohyb 
vpřed. Svaly hrudníku, ramen a paží jsou tak inten-
zivněji trénovány. Nordic Walking se dá jednoduše 
a rychle naučit (obr. H).

H

Uskladnění, čištění
Produkt uskladněte na suchém místě s pokojovou 
teplotou. K čištění holí Nordic Walking můžete pou-
žít hadřík ponořený ve vlažné nebo mýdlové vodě. 
Nečistěte nikdy hole Nordic Walking prostředky s 
rozpouštědly nebo agresivními čisticími prostředky. 
Ty mohou narušit materiály se zahušťovacími látka-
mi a označení a trvale je poškodit.

CZ
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Pokyny k likvidaci
Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu 
podle aktuálních místních předpisů. Obalový mate-
riál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských 
rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí. 

Pokyny k záruce a průběhu 
služby
Produkt byl vyrobený s velkou pečlivostí a byl 
průběžně kontrolovaný ve výrobní procesu. Na tento 
produkt obdržíte tříroční záruku ode dne zakoupení. 
Uschovejte si pokladní stvrzenku.
Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a chyby 
z výroby, nevztahuje se na závady způsobené 
neodborným zacházením nebo použitím k jinému 
účelu. Tato záruka neomezuje Vaše zákonná ani 
záruční práva.
Při případných reklamacích se obraťte na dole 
uvedenou servisní horkou linku nebo nám zašlete 
email. Náš servisní pracovník s Vámi co nejrychleji 
upřesní další postup. V každém případě Vám osobně 
poradíme.
Záruční doba se neprodlužuje po případných 
opravách v době záruky ani v případě zákonného 
ručení nebo kulance. Toto platí také pro náhradní 
a opravené díly. Opravy prováděné po vypršení 
záruční lhůty se platí.

IAN: 292986

 Servis Česko
 Tel.:  800143873
 E-Mail:  deltasport@lidl.cz
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 Srdečne Vám blahoželáme! 
Vašou kúpou ste sa rozhodli pre vysokokvalitný pro-
dukt. Skôr než začnete produkt používať, dôkladne 
sa s ním oboznámte. 
K tomu si prečítajte tento návod na  
obsluhu.  
Produkt používajte v súlade s pokynmi uvedenými 
v návode a na účely, na ktoré je produkt určený. 
Tento návod si odložte. Ak produkt odovzdáte tretej 
osobe, priložte jej tiež všetky podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)
2x karbónová palica na Nordic Walking (1)
2x pútko na ruku (2)
2x cestná podložka (3a)
2x terčík (3b)
1x návod na používanie

3a
3 b

1

2

A

Technické údaje
Rozmery: Dĺžka 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 
120 cm, 125 cm

Dátum výroby (mesiac/rok):
01/2018

Určené použitie 
Tento výrobok je určený výlučne na „Nordic Wal-
king“ v súkromnom sektore. Výrobok je vybavený 
špičkou z tvrdenej ocele vhodnou na používanie v 
teréne, na ľade alebo iných klzkých povrchoch.
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Súčasťou výrobku sú cestné podložky, tzv. papuč-
ky, na používanie na asfalte alebo iných tvrdých 
povrchoch. Tento výrobok nie je vhodný na alpské 
lyžovanie.

 Bezpečnostné pokyny
Dôležité: Tento návod na použitie si sta-
rostlivo prečítajte a bezpodmienečne si ho 
odložte!

 Ohrozenie života!
• Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti 

obalového materiálu. Hrozí nebezpečenstvo 
udusenia. 

• Odporúča sa používať tepovej frekvencie.
• Ak sú u používateľa známe kardiovaskulárne 

problémy, mal by sa tento šport konzultovať s 
lekárom.

• Športovaniu v tme, resp. počas stmievania, môže-
te predísť používaním reflektorov pripevnených k 
telu.

 Nebezpečenstvo poranenia!
• Pravidelne kontrolujte, či výrobok nie je opotre-

bený. Pri používaní nesmú byť poškodené najmä 
pútka či karbónové rúrky!

• Používajte športovú obuv s drsnou podrážkou a 
bočnou oporou.

• Chybný výrobok nepoužívajte, hrozí nebezpečen-
stvo poranenia!

• Ak je to možné, vyhýbajte sa cestným komunikáci-
ám.

• Pravidelne kontrolujte funkčnosť nastavovacích 
prvkov.

• Uistite sa, že je upínacia sila systému na nastavo-
vanie dĺžky dostatočná na to, aby sa zabránilo 
náhodnému zasunutiu palice pri používaní.

• Palice na Nordic Walking nie sú vhodné na 
alpské lyžovanie.

SK
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• Pred každým použitím skontrolujte, či dobre držia 
všetky svorky na pútka.

• Pri dlhších túrach by ste mali dostatočne piť a 
zároveň mať so sebou niečo na pitie (použite 
napr. opasok alebo batoh na vodu).

• V chladnom počasí používajte rukavice.
• Noste oblečenie prispôsobené počasiu.
• Začnite na rovine – 30 minút Nordic Walkingu 

zodpovedá asi 50 minútam chôdze bez palíc.
• Udržiavajte rovnomernú rýchlosť, takú, aby ste sa 

mohli rozprávať.
• Keď výrobok nepoužívate, prepravujte ho tak, 

aby nedošlo k zraneniam alebo škodám, napr. 
ho môžete pripevniť k batohu.

Vybavenie
Sklolaminát Matrix Carbon
Základný materiál palíc tvorí karbón s veľmi pruž-
ným sklolaminátom a hliníkom, ktorý vynikajúco tlmí 
vibrácie. 
Vďaka tomu palice odbremeňujú kĺby lakťov, zápäs-
tí a ramien (predovšetkým pri intenzívnom alebo 
cestnom tréningu).

Rukoväť
Ergonomický tvar umožňuje ruke vynikajúci úchyt 
prispôsobený na prenos sily.

Špička z tvrdeného kovu
Extrémne odolná, uchytená v pružnom, nerozbit-
nom plaste. Slúži na optimálny prenos sily a priľna-
vosť na prašných cestách, v lese alebo v teréne.

Cestná podložka
Z priľnavého TPR plastu slúži na ochranu kovovej 
špičky. Na rovné povrchy, ako je cesta, asfalt či 
kameň. Pri odrážaní smeruje špička dozadu. 
Ak chcete cestné podložky odstrániť, jednoducho 
ich potiahnite zo špičky a nastoknite na držiak v 
strede palice. 
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Upozornenie: Pri preprave musia byť cestné 
podložky nastoknuté na výrobku. 

Terčík
Zabraňuje hlbokému ponoreniu do mäkkých alebo 
bahnitých podkladov.

Dĺžka palice – ako určiť správnu 
veľkosť
Výrobok má šesť nastaviteľných dĺžok. Správnu 
dĺžku vypočítate tak, že svoju výšku vynásobíte 
koeficientom 0,68. Na zjednodušenie nájdete 
veľkosti v tejto tabuľke. Výsledok zaokrúhlite podľa 
najbližšej možnej dĺžky smerom nahor alebo nadol.

Dĺžka palice Výška
100 cm   144 – 150 cm
105 cm   151 – 158 cm 
110 cm   159 – 165 cm
115 cm   166 – 172 cm
120 cm   173 – 180 cm
125 cm   181 – 187 cm

B Nastavenie dĺžky 
palice (obr. B)
Uvoľnite páčku rýchloupí-
nacieho uzáveru a spodný 
koniec potiahnite palice na 
požadovanú dĺžku. Uzavrite 
páčku rýchloupínacieho 
uzáveru.

Ak už upínacia sila rých-
louzáveru nie je dostačujú-
ca, utiahnite maticu na opač-
nej strane upínacej páčky. 
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Pripevnenie pútka
Vložte svoju ruku do pútka smerom zdola a okolo 
vnútornej časti zápästia zapnite suchý zips tak, aby 
ste videli písmeno R alebo L (obr. C). 
Symbol musí byť na vnútornej časti zápästia (obr. 
C-D).
Upozornenie: Dajte pozor, aby bol symbol 
R na pútku na pravej ruke a symbol L na 
pútku na ľavej ruke.

C D

Rýchle odstránenie pútka z 
rukoväte 
Palcom stlačte tlačidlo smerom nadol a vytiahnite 
pútko z držiaku (obr. E). 
Na pripevnenie mierne zatlačte svorku naspäť 
do otvoru. Dajte pritom pozor na správnu polohu 
svorky! Svorky musia byť vo výške palcov a ukazo-
vákov (obr. F).

E F
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Rozcvička/Stretching
Pred Nordic Walkingom by ste mali dostatok času 
venovať rozcvičke a naťahovacím cvikom  
(obr. G).

G

Technika Nordic Walking
Pri Nordic Walkingu sa spája chôdza so škandi-
návskym bežkovaním (preto Nordic). Odtláčanie 
palíc na Nordic Walking od podkladu podporuje 
napredovanie. Vďaka tomu sa intenzívne zapája 
svalstvo hrude, paží a ramien. Nordic Walking je 
jednoduchý a dá sa rýchlo naučiť (obr. H).

H

Skladovanie, čistenie
Výrobok uschovajte na temperovanom a suchom 
mieste mimo dosahu detí. Na čistenie palíc na 
Nordic Walking môžete použiť utierku navlhčenú 
vlažnou alebo mydlovou vodou. Palice na Nordic 
Walking sa nesmú čistiť prostriedkami s obsahom 
rozpúšťadiel ani inými silnými čistiacimi prostried-
kami. Tie by totiž mohli poškodiť zahusťovacie 
materiály a zasiahnuť označenia, ktoré by sa mohli 
trvalo poškodiť.
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Pokyny k likvidácii
Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s ak-
tuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako 
napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový 
materiál uschovajte mimo dosahu detí.

Pokyny k záruke a priebehu 
servisu
Produkt bol vyrobený s maximálnou zodpoved-
nosťou a v priebehu výroby bol neustále kontrolova-
ný. Na tento produkt máte tri roky záruku od dátumu 
kúpy produktu. Pokladničný lístok si odložte. Záruka 
sa vzťahuje len na chyby materiálu a výrobné chyby 
a zaniká pri neodbornej manipulácii s produktom. 
Záruka nemá vplyv na Vaše zákonné práva, predo-
všetkým na práva vyplývajúce zo záruky. 
V prípade reklamácie sa obráťte na nižšie uvedenú 
servisnú linku, alebo nám napíšte e-mail. Naši 
servisní zamestnanci sa s Vami dohodnú na ďalšom 
postupe a urýchlene vykonajú všetky potrebné kro-
ky. V každom prípade Vám poradíme osobne.
Záručná lehota sa nepredlžuje v dôsledku eventuál-
nych opráv na základe záruky, zákonného plnenia 
záruky alebo v dôsledku prejavu ochoty. To platí tiež 
pre vymenené alebo opravené diely. 
Opravy vykonané po uplynutí záručnej lehoty sú 
spoplatnené. 

IAN: 292986

 Servis Slovensko
 Tel.:  0850 232001
 E-Mail:  deltasport@lidl.sk
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 Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwer-
tigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der 
ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut. 
Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfol-
gende Gebrauchsanweisung.
Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und 
für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren 
Sie diese Anweisung gut auf. Händigen Sie alle 
Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte 
ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)
2 x Carbon-Nordic-Walking-Stock (1)
2 x Handschlaufe (2)
2 x Asphalt-Pad (3a)
2 x Stockteller (3b)
1 x Gebrauchsanweisung

3a
3 b

1

2

A

Technische Daten
Maße: Länge 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 
120 cm, 125 cm

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2018

Bestimmungsgemäße  
Verwendung 
Dieser Artikel ist ausschließlich für das „Nordic 
Walking“ im privaten Bereich konzipiert. 

DE/AT/CH



43

Dieser Artikel ist mit einer Hartmetallspitze für die 
Verwendung im Gelände, auf Eis oder anderen 
glatten Oberflächen versehen.
Der Artikel verfügt über ein Asphalt-Pad für die 
Verwendung auf Asphalt oder anderen harten 
Untergründen. Dieser Artikel ist nicht zum alpinen 
Skilaufen geeignet.

 Sicherheitshinweise
Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsan-
weisung sorgfältig und bewahren Sie sie 
unbedingt auf!

 Lebensgefahr!
• Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Ver-

packungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. 
• Es wird empfohlen, einen Herzfrequenzmesser zu 

verwenden.
• Falls bei den Benutzern Herzkreislaufprobleme 

bekannt sind, sollte vor Durchführung der Sport-
art ein Arzt befragt werden.

• Die Ausübung des Sports bei Dunkelheit vermei-
den bzw. bei Dämmerung Reflektoren verwen-
den, die am Körper getragen werden.

 Verletzungsgefahr!
• Kontrollieren Sie den Artikel vor dem Verwenden 

auf Beschädigungen. Besonders die Schlaufen 
und das Carbonrohr müssen unbeschädigt sein!

• Sportschuhe mit gutem Profil und seitlichem Halt 
verwenden.

• Ein defekter Artikel darf aufgrund von Verlet-
zungsgefahr nicht verwendet werden!

• Meiden Sie, wenn möglich, öffentlichen Straßen-
verkehr.

• Kontrollieren Sie die Funktion der Verschlüsse 
regelmäßig.

• Stellen Sie sicher, dass die Spannkraft des 
Schnellverschlusses zur Längenverstellung des 
Artikels ausreichend ist, um ein versehentliches 
Zusammenschieben des Artikels bei der Verwen-
dung zu verhindern.
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• Nordic-Walking-Stöcke sind nicht zum alpinen 
Skilaufen geeignet.

• Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den festen Sitz 
des Schlaufen-Clips.

• Bei längeren Touren sollten Sie genügend zu trin-
ken dabei haben (evtl. Trinkgürtel oder Trinkruck-
sack verwenden).

• Tragen Sie Handschuhe bei kaltem Wetter.
• Tragen Sie wettergerechte Kleidung.
• Starten Sie in einer flachen Landschaft – 30 

Minuten Nordic Walking entsprechen ca. 50 
Minuten Wandern ohne Stöcke.

• Halten Sie eine gleichmäßige Geschwindigkeit, 
sodass Sie noch ein Gespräch führen können.

• Um Verletzungen oder Beschädigungen zu 
vermeiden, sollte der Artikel bei Nichtgebrauch 
sicher transportiert werden, z.B. am Rucksack 
befestigt werden.

Ausstattung
Fiberglas Matrix Carbon
In diesem Stock sind Carbon mit hochelastischer 
Glasfaser und Aluminium zu einem Schaftmaterial 
verbunden, das Vibrationen hervorragend dämpft. 
Ellenbogen-, Hand- und Schultergelenke werden 
entlastet (besonders wichtig bei Asphalt- oder 
Intensivtraining).

Griff
Die ergonomische Form bietet der Hand hervorra-
genden Halt zur Kraftübertragung.

Hartmetallspitzen
Extrem langlebig, gefasst in bruchsicherem, 
federndem Kunststoff. Für optimale Kraftübertra-
gung und Halt auf Feldwegen, im Wald oder im 
Gelände.

Asphalt-Pad
Aus griffigem TPR Kunststoff zum Schutz der Metall-
spitzen. Für glatte Untergründe wie Straße, Asphalt 
oder Stein. Die Spitze zeigt zum Abstoßen nach 
hinten. 
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Um das Asphalt-Pad auszuwechseln, ziehen Sie 
das Asphalt-Pad von der Spitze und stecken Sie es 
in die vorgesehene Halterung mittig am Stock. 
Hinweis: Beim Transport muss das Asphalt-Pad 
auf dem Artikel aufgesteckt sein. 

Stockteller
Verhindern das tiefe Einsinken in weichen oder 
moorastigen Böden.

Stocklänge – die richtige Größe 
ermitteln:
Der Artikel ist in sechs verschiedenen Längen 
verstellbar. Die richtige Stocklänge berechnen Sie, 
indem Sie Ihre Körpergröße mit 0,68 multiplizieren. 
Zur Vereinfachung finden Sie die Größen in der Ta-
belle. Das Ergebnis runden Sie dann zur nächsten 
verfügbaren Stocklänge auf oder ab.

Stocklänge Körpergröße
100 cm   144 cm - 150 cm
105 cm   151 cm - 158 cm 
110 cm   159 cm - 165 cm
115 cm   166 cm - 172 cm
120 cm   173 cm - 180 cm
125 cm   181 cm - 187 cm

Stocklänge einstellen (Abb. B)

B Öffnen Sie den Klemmhebel 
des Schnellverschlusses und 
ziehen Sie das untere Ende 
des Stockes auf das 
passende Maß. Schließen 
Sie den Klemmhebel 
anschließend wieder.

Sollte die Spannkraft des 
Schnellverschlusses nicht 
mehr ausreichen, drehen Sie 
die Mutter an der gegen-
überliegenden Seite des 
Klemmhebels fest. 

DE/AT/CH



46

Anlegen der Handschlaufen
Führen Sie Ihre Hand von unten in die Handschlau-
fe und legen Sie den Klettverschluss so um das 
innere Handgelenk, dass Sie den Buchstaben R 
bzw. L gut lesen können (Abb. C). 
Das Symbol muss sich auf dem Handgelenk Inneren 
befinden (Abb. C-D).
Hinweis: Achten Sie auf die Markierung R 
für die rechte Handschlaufe und Markie-
rung L für die linke Handschlaufe.

C D

Schnelles Entfernen der  
Schlaufe vom Handgriff 
Drücken Sie mit dem Daumen den Knopf nach un-
ten und ziehen Sie die Schlaufe aus der Halterung 
(Abb. E). 
Zum Befestigen der Handschlaufe drücken Sie den 
Clip mit etwas Kraft zurück in die Verschlussöff-
nung. Achten Sie dabei auf die korrekte Lage des 
Clips! Die Clips müssen auf der Höhe von Daumen 
und Zeigefinger sein (Abb. F).

E F

Aufwärmen/Stretching
Vor dem Nordic Walking sollten Sie sich genügend 
Zeit für Aufwärm- und Stretchübungen nehmen  
(Abb. G).
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G

Nordic Walking Technik
Beim Nordic Walking wird das Walking mit dem 
skandinavischen Skilanglauf (daher Nordic) verbun-
den. Durch das Abdrücken der Nordic-Walking-Stö-
cke vom Boden wird die Fortbewegung unterstützt. 
Brust-, Schulter- und Armmuskulatur werden hier-
durch intensiver trainiert. Nordic Walking ist einfach 
und schnell erlernbar (Abb. H).

H

Lagerung, Reinigung
Lagern Sie den Artikel an einem temperierten und 
trockenem Ort. Zum Reinigen der Nordic-Wal-
king-Stöcke können Sie ein mit lauwarmem Wasser 
oder Seifenwasser getränktes Tuch verwenden. 
Reinigen Sie die Nordic-Walking-Stöcke niemals 
mit lösungsmittelhaltigen oder starken Reinigungs-
mitteln. Diese könnten Dickungsstoffmaterialien und 
Markierungen angreifen und auf Dauer beschädi-
gen.

Hinweise zur Entsorgung
Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsma-
terialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschrif-
ten. Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel 
gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das 
Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.
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Hinweise zur Garantie und  
Serviceabwicklung 
Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter 
ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf 
diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. 
Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. 
Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikations-
fehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsach-
gemäßer Behandlung. 
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewähr-
leistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht 
eingeschränkt. 
Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich 
bitte an die unten stehende Service-Hotline oder 
setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. 
Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vor-
gehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir 
werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.
Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen 
aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährlei-
stung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch 
für ersetzte und reparierte Teile. 
Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen 
sind kostenpflichtig.

IAN: 292986

 Service Deutschland
 Tel.: 0800-5435111  
 E-Mail: deltasport@lidl.de

 Service Österreich
 Tel.: 0820 201 222  
  (0,15 EUR/Min.) 
 E-Mail: deltasport@lidl.at

 Service Schweiz
 Tel.: 0842 665566  
  (0,08 CHF/Min.,  
  Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
 E-Mail: deltasport@lidl.ch
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