
 

 

Návod k použití chrániče páteře 

Upozornění uživatele: Jízda na motocyklu může být nebezpečná a používáním chrániče páteře 

nezabráníte zranění. Chránič páteře není vytvořen tak, aby jezdce 100% ochránil při prudkém nárazu 

na tvrdé předměty. Chránič páteře poskytuje jezdci dodatečnou ochranu při jízdě, ale neochrání ho 

100% při nárazu nebo pádu. Při neopatrné jízdě se můžete zranit nebo zemřít. Při nákupu chrániče 

páteře důkladně odzkoušejte, zda velikost a tvar Vám vyhovuje. Pásek je nastavitelný pomocí pevné 

spony. Pokud je pásek nastaven správně, chránič páteře zůstane za jízdy na své pozici. Uživatel musí 

nastavit pásek tak, aby chránič páteře seděl bezpečně, ale zároveň pohodlně. Před každou jízdou 

zkontrolujte, zda nemá chránič páteře nějaké viditelné poškození. Je-li poškozen ihned ho vyměňte za 

nový. Nevystavujte výrobek teplotám vyšším než 40°C. Mohlo y dojít k jeho znehodnocení. 

Čištění: 

 Výrobek čistěte mokrým hadříkem, vnitřní odnímatelnou část lze prát v prače na 40°C. 

Doporučujeme nejprve nečistoty lehkým navlhčením odmočit. Nepoužívejte žádné chemické 

prostředky ani rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení odolnosti. Výrobek je schválen pro silniční provoz 

a trvale označen homologační značkou CE. Výrobek odpovídá normě EN1621-2. Dovozce prohlašuje, 

že výrobek neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Po skončení životnosti výrobek neodhazujte do 

kontejneru a ani ho nespalujte v ohni či kamnech. Doporučená likvidace je odevzdání výrobku do 

sběrného dvora, kde bude ekologicky zlikvidován. 
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