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Handy Grasp Pro 
 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Starlyf® Handy Grasp PRO, τη λαβή ασφαλείας που 
προσφέρει σταθερότητα, ισορροπία και αυτοπεποίθηση. Το Starlyf® Handy Grasp PRO 
μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα σχεδόν οπουδήποτε. Είναι επίσης φορητό και 
εύκολο στη μεταφορά. Διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ως προσωρινό αξεσουάρ για να παρέχει 
σταθερότητα στη χρήστη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη χειρολαβή από άτομα με 
ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένα άτομα. Δεν έχει σχεδιαστεί για να φέρει το βάρος του χρήστη 
όταν σηκώνεται. 
 
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
-Μην χρησιμοποιείτε μέσα στο νερό. 
-Μην χρησιμοποιείτε ως σημείο υποστήριξης ή για να διατηρήσετε την ισορροπία σας όταν 
σηκώνεστε. 
-Μην χρησιμοποιείτε σε ακραίες θερμοκρασίες. 
-Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. 
-Δεν έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να ανακτήσουν την ισορροπία τους. 
-Μην το χρησιμοποιείτε σε πορώδεις επιφάνειες όπως τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο ή ξύλο, ή 
ραγισμένες, βαμμένες ή τραχιές επιφάνειες. 
-Μην χρησιμοποιείτε σε εύθραυστες επιφάνειες ή χαλασμένα πλακάκια. 
-Πάντα να ελέγχετε το Starlyf® Handy Grasp PRO χειροκίνητα πριν από τη χρήση για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χαλαρώσει από την προηγούμενη χρήση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
συνδέστε ξανά το προϊόν. 
Το Starlyf® Handy Grasp PRO πρέπει να επανασυνδέεται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι 
είναι σταθερό.  
-Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το Starlyf® Handy Grasp PRO έχει σχεδιαστεί για να παραμένει συνδεδεμένο σε λείες, 
καθαρές και στεγνές επιφάνειες υπό κανονικές συνθήκες. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένο ότι 
παραμένει συνδεδεμένο σε όλες τις περιπτώσεις σε όλες τις επιφάνειες. 
Με την πάροδο του χρόνου, οι βεντούζες μπορεί να ξεκολλήσουν ή να χάσουν την κολλητική 
τους ιδιότητα. Είναι συνεπώς απαραίτητο να βεβαιώνεστε πάντα ότι είναι σταθερά 
συνδεδεμένο πριν από κάθε χρήση, ακόμη και την πρώτη. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το Staryf® Handy Grasp PRO πρέπει να προσαρμόζεται μόνο σε ΠΛΗΡΩΣ 
ομαλές επιφάνειες. 
Η παραμικρή ατέλεια στην επιφάνεια μπορεί να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία των 
βεντουζών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν λειτουργεί, πρέπει να είναι σωστά 
συνδεδεμένο. Ακολουθήστε τις οδηγίες και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό εάν 
έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή δυσκολίες. 
 
Το σετ περιλαμβάνει: 
Το Starlyf® Handy Grasp PRO (με δυο βεντούζες) 
 
Οδηγίες χρήσης 
 
Σύνδεση και χρήση 
Πριν τη χρήση: 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ισορροπίας σας όταν προσπαθείτε να 
συνδέσετε το Starlyf® Handy Grasp PRO. Μην προσπαθήσετε να στηριχθείτε στη λαβή ενώ 
την τοποθετείτε. 
Το Starlyf® Handy Grasp PRO πρέπει να στερεώνεται σε καθαρές, στεγνές, συμπαγείς 
επιφάνειες που μπορούν να συγκρατούν τη λαβή. Το Starlyf® Handy Grasp PRO μπορεί να 
συνδεθεί με πλακάκια, γυαλί και laminate. 
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-Μην συνδέετε το Staryf® Handy Grasp PRO σε κατεστραμμένες επιφάνειες. 
 
Χρήση: 
Ανασηκώστε τους μοχλούς στα άκρα της λαβής για να απελευθερώσετε τις βεντούζες (Εικ. 1). 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το Staryf® Handy Grasp PRO σε μια επίπεδη, καθαρή, μη 
πορώδη επιφάνεια. Μην κολλάτε σε ραγισμένες επιφάνειες ή αρμούς (Εικ. 2). Το προϊόν 
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. 
-Πιέστε το Starlyf® Handy Grasp PRO στην επιφάνεια και γυρίστε προς τα κάτω και τους δύο 
μοχλούς (Εικ. 3). 
 
Αφαίρεση:  
-Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ισορροπίας σας όταν προσπαθείτε να 
αφαιρέσετε το Staryf® Handy Grasp PRO. Μην προσπαθήσετε να στηριχθείτε στη λαβή ενώ 
την αφαιρείτε. 
- Ανασηκώστε και τους δύο μοχλούς αναρρόφησης (Εικ. 4). 
- Σύρετε αμέσως το δάχτυλό σας κάτω από κάθε βεντούζα και τραβήξτε την άκρη της 
βεντούζας για να απελευθερώσετε την αναρρόφηση (Εικ. 5) 
- Μια άλλη επιλογή είναι να σύρετε τη λαβή προς την άκρη της επιφάνειας. Τώρα μπορείτε να 
αφαιρέσετε το Starlyf® Handy Grasp PRO. 
- Μην αφαιρείτε ποτέ το Starlyf® Handy Grasp PRO απευθείας, χωρίς να ανασηκώσετε τους 
μοχλούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και ακόμη και στον εαυτό σας. 
-Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το προϊόν ακολουθώντας τις παραπάνω συστάσεις, 
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό κατσαβίδι για να σηκώσετε το ένα άκρο της 
βεντούζας και ελευθερώσετε τη λαβή. 
 
Καθαρισμός: 
Για να καθαρίσετε το Staryf® Handy Grasp PRO, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα 
υγρό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε τη λαβή μέσα σε νερό. 
Η βάση των βεντουζών πρέπει επίσης να καθαρίζεται περιοδικά. 
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά χημικά προϊόντα ή σφουγγάρια καθαρισμού που θα μπορούσαν 
να γρατσουνίσουν το πλαστικό. 
Για να καθαρίσετε την επιφάνεια όπου ήταν τοποθετημένο το Starlyf® Handy Grasp PRO, 
αφαιρέστε πρώτα τη λαβή, πλύνετε την επιφάνεια και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν 
την επανατοποθετήσετε. 
 
Εγγύηση: Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα για 
διάστημα 4 μηνών. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη 
χρήση, αμέλεια εμπορικής χρήσης, μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο 
χειρισμό. 
 

 

 


