
  

  

 Návod na použití 
IN 780 chránič páteře Worker 

 
Directive EU 89/686/CEE 
 
Nasazení chrániče: rozepněte upevňovací popruhy a navlékněte chránič přes ramena na záda tak, aby ochranné 
lamely byly na vnější straně  ochranné polstrování na vnitřní straně. Chránič musí být pevně utažen, aby se 
nemohl sesmeknout. Velikost přizpůsobte řemínky na suchý zips. Dbejte však na to, aby jejich přílišným 
utažením nebyl omezen krevní oběh.  
 
Návod na ošetření: chrániče po použití otřete hadrem a nechejte vyschnout při pokojové teplotě. Nedávejte do 
blízkosti tepelných zdrojů. NEPOUŽÍVEJTE CHRÁNIČE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5 °C A 
VYŠŠÍCH NEŽ 50 °C, PŘI TĚCHTO TEPLOTÁCH DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PARAMETRŮ materiálu a 
nemusí poskytnout stejnou ochranu. 
 
Nedělejte na chráničích žádné úpravy! Chybné používání může nebezpečně snížit stupeň ochrany chrániče. 
Po jízdě nebo po pádech vždy pečlivě zkontrolujte všechny části chráničů. Pokud je chránič viditelně poškozen, 
nepoužívejte je a ihned ho vyřaďte.  
 
Záruční list: na chrániče je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se neposkytuje na běžné 
opotřebení na  mechanické poškození a na závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.  
Největším nebezpečím pro uživatele kolečkového sportovního náčiní jsou pády na zem a nárazy do překážek, 
což může vést k vážným úrazům. Chrániče jsou určeny k tomu, aby uživateli poskytly určitý stupeň ochrany 
před odřeninami, pohmožděninami a zlomeninami kostí, ale ani v případech, kdy jsou chrániče správně 
nasazeny a řádně použity, neochrání uživatele před všemi úrazy při sportovních nehodách.  
 
 
Výběr správné velikosti: 
Velikost XS – 110 - 140 cm 
Velikost S/M – 140 - 170 cm 
Velikost L/XL – 170 – 195 cm 
 
 
Při výběru velikosti přihlédněte k výšce, ale také tělesným proporcích. Vždy vyzkoušejte více velikostí a 
vyberte tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. 
 
Materiál: PVC vnější část 
    NYLON vnitřní část 
 

Dovozce: Seven sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov       
   Vyrobeno v P. R. C. 
    www.insportline.cz 

 

Rok výroby: 2009  
  


