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ART.NR: 75CP/75CL/75CM/75CQ – KOMPLET OCHRANIACZY 3CZĘŚCIOWY do użytkowania w trakcie rekreacyjnego uprawiania
sportów rolkarskich
PRODUKT ZGODNY Z : EN 14120:2003+A1:2007

INSTRUKCJA
Zapoznaj się uważnie z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj do
późniejszego wykorzystania.
KOMPLET OCHRANIACZY 3- CZĘŚCIOWY, pozom skuteczności uchrony – Klasa nr 1 / Kategoria: B :
CHRONIĄCYCH NADGARSTKI, KOLANA I ŁOKCIE. Ochraniacze do stosowania przy
normalnym( rekreacyjnym) uprawianiu sportów rolkowych ( nieodpowiednie dla stosowania w trakcjie
akrobatycznych lub hokejowych sportach rolkowych), takich jak łyżworolkarstwo, deskorolkarstwo,
wrotkarstwo i podobnych sportach. Dla pełnego bezpieczeństwa komplet ochraniaczy musi być
uzupełniony poprzez użytkowanie kasku ochronnego. Zakres wagowy użytkowników “B” –
ochraniacze przeznaczone dla użytkowników o wadze 25-50kg. Spodziewana żywotność ochraniaczy
to ok. 12 do 36 miesięcy.
Uwaga ! : używanie ochraniaczy nie gwarantuje w 100% zabezpieczenia przed uszkodzeniem ciała.
Każdy uzytkownik musi zawsze brać pod uwagę niespodziewane zdarzenia/sytuacje , uważąć na ruch
, pieszych , plamy oleju na nawierzchni, mokre podłoże itp., które mogą stanowić dodatkowe
zagrożenia dla nieuważnego użytkownika.
TEN SPRZĘT NIE JEST SPRZĘTEM CHRONIĄCYM PRZY UPRAWIANIU SPORTÓW
MOTOROWYCH LUB INNYCH SPORTÓW EKSTREMALNYCH LUB
PROFESJONALNEGO UPRAWIANIU SPORTU
Konserwacja, kontrola i przechowywanie:
Przed rozpoczęciem użytkowania oraz po ewentualnym wypadku ( upadku ) ochraniacze
należy sprawdzić czy są kompletene, w nienaruszonym stanie , czy nie mają żadnych pęknieć
czy innych uszkodzeń.
Jeśli podczas rutynowej kontroli zostanie stwierdzone, że ochraniacze posiadają jakiekolwiek
uszkodzenia lub braki, to takie ochraniacze należy wyrzucic i zastapić je fabrycznie nowymi
ochraniaczami.
Zmienianie , modyfikowanie oryginalnych części lub dodawanie nieoryginalnych elementów do
produktu może zniwelować podstawową funkcję ochronną ochraniaczy.
System zapinania na rzepy (Velcro) musi być czysty, abu skutecznie zapewniał swoją funkcję.
Unikaj przechowywania ochraniaczy pod bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz w
pobliżu źrodeł ciepła ( takich jak kaloryfer, kuchenka lub piec).
W czasie transportu ochraniacze należy tak przechowywać , aby nie narazić je na
uszkodzenia. W żadnym wypadku nie mogą być pod naciskiem innych ciężkich rzeczy lub
przewożone w bagażniku samochodowym gdzie mogą być narażone na bardzo wysoką
temperaturę nagrzanego wnętrza.
Czyszczenie:
Brud należy czyścić szczoteczką
Poważniejsze zabrudzenia należy zmyć ciepłą ( nie gorącą!) wodą i mydłem, a następnie
spłukać czystą wodą.
W żadnym wypadku do czyszczenia nie używać ostrych detergentów lub rozpuszczalników
chemicznych.
Ochraniacze mogą być czyszczone wyłącznie ręcznie. W żadnym wypadku nie prać w pralce
lub suszyć w suszarce elektrycznej. Absolutnie nie wolno prasować żelazkiem!

Sposób zakładania ochraniaczy na kolana i łokcie:
1. Otwórz zapięcie Velcro.
2. Umieść ochraniacz na kolano lub łokieć poprzez elastyczny rekaw. Upewnij się plastikowe skorupy
zewnętrzne nie ograniczały ruchy kolana lub łokcia podczas ich zginania.
3. Po nałożeniu elastycznych pasków wokół nogi lub ramienia należy zapiąć Velcro. Upewnij się, że
ochraniacze nie przesuwają się . Niemniej jednak krążenie krwi nie może być utrudnione poprzez zbyt
mocne ściśnięcie ochraniaczem!
4. zdejmowanie ochraniaczy odbywa się poprzez odrócenie kroków ich zakładania.
Zakładanie ochraniaczy nadgarstków:
1. Otwórz zapięcie Velcro.
2. Połóz lewy ochraniacz (oznaczony literką L) i przełóż kciuk poprzez otwór (część wzmocniona musi
znajdować się po wewnętrznej stronie dłoni).
3. Przecąignij 2 paski poprzez odpowiednie otwory. Ściągnij paski i zapnij Velcro.
4. Ochraniacz na prawy nadgarstek nałóż jak powyżej (prawy ochraniacz jest oznaczony literką R).
5. Ochraniacze nadgarstków powinny buć tak zamocowane, aby się nie przesuwały. Niemniej jednak
krążenie krwi nie może być utrudnione poprzez zbyt mocne ściśnięcie ochraniaczem!
Ostrzeżenia!
Zmiany warunków pogodowych jak np. temperatura powietrza możę znacznie zredukować
funkcje ochronne ochraniaczy
Przed i po każdym uzytkowaniu sprawdzaj stan ochraniaczy, aby uniknąć obniżenia się
Twojego bezpieczeństwa.
Niektóre wypadki i w konsekwencji uszkodzenia ochraniaczy może spowodować , że
ochraniacze już nie będą spełniały funkcji ochronnych ( nawet jeśli na powierzchni nie ma
zauważalnych uszkodzeń). Tak więc po takim wypadku zalecamy wymianę ochraniaczy na
nowe lub sprawdzenie ich przez autoryzowanego specjalistę.
W żadnym wypadku nie należy modyfikować ochraniaczy. Takie zmainy i modyfikacje w
produkcie mogą spowodować całkowitą utratę funkcji ochronnych produktu.
Rozm. Wymiary nadgarstka ok. Wymiary łokcia ok. Wymiary kolana ok. Waga użytkownika
S
M
L

12-15 CM
14-17 CM
16-19CM

19-22CM
22-25CM
24-27CM

21-24CM
24 27CM
26-29CM

B: 25-50KG
B: 25-50KG
B: 25-50KG

Produkt posiada certyfikat SGS na zgodność z
Dyrektywą nr 89/686/EEC Article 10 - 96/58/EEC/
badany na zgodność z standardem : EN 14120:2003+A1:2007
OCHRANIACZE:Art.nr: 75CP/75CL/75CM/75CQ
Rok produkcji: oznaczony na wszywce produktu lub opakowaniu jednostkowym.
GŁÓWNE MATERIAŁY:
KORPUS: GĄBKA EVA Z POLIESTREM
SKORUPA :PP / PE
PASKI : PP/ELASTCZNE PASKI Z ZAPIĘCIEM VELCRO

