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Užívateľský manuál - SK 

Chránič tela Scott Neck Armor Junior 

 

VAROVANIE 

Všetky kolesové športy môžu byť nebezpečné. Účasť na týchto aktivitách môže mať za následok vážne 
zranenia mozgu, hlavy a krku - vrátane paralýzy alebo smrti. Žiadne bezpečnostné vybavenie nemôže 
zabrániť všetkým zraneniam a používatelia by sa nemali snažiť o manévre, ktoré prevyšujú úroveň ich 
zručností alebo skúseností. Chránič tela kombinuje výstuž krku s flexibilnou ochranou tela. 
Kombinované výrobky ponúkajú lepšie pohodlie a komfort, ale neposkytujú lepšiu ochranu ako každý 
produkt jednotlivo. Prečítajte si a pochopte obsah používateľskej príručky. 

POPIS 

• Chránič krku a trupu. 

• Chránič krku je certifikovaný CE ako osobná ochranná pomôcka. 

• Chránič proti nárazu chrbta je certifikovaný CE podľa normy EN1621-2:2003 úroveň 1. 

• Chránič proti nárazu hrudníka je certifikovaný CE podľa normy EN 1621-3:2012 úroveň 1. 

• Chránič proti nárazu ramena je certifikovaný CE  podľa normy EN1621-1: 2012 úroveň 1 typ A. 

• Extra bočná vypchávka. 

• Trojrozmerný dizajn pre dokonalé uchytenie. 

• Nízka hmotnosť. 

• Veľký komfort. 

• Dobré odvetranie. 

• Dve detské veľkosti: XS 100 – 125 cm výška (3FT 3" – 4FT 1"), S 125 – 150 cm výška (4FT 1" 
– 4FT 11"). 

CHRÁNENÉ OBLASTI 
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VÝSTUHA KRKU 

 

Výstuha krku vstavaná v chrániči tela je certifikovaná CE ako osobná ochranná pomôcka a môže znížiť 
riziko zranenia pri nasledujúcich situáciách: 

 

EXTRA BOČNÁ VYPCHÁVKA 

 

Boky chrániča používajú rovnakú penu ako chránič hrude a chrbta, poskytujúca na oboch stranách extra 
výplň. 
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NOSENIE A NASTAVENIE 

1. PÁS 

 

Otvorte pás na oboch stranách. 

2. VÝSTUŽ KRKU 

 

Potom otvorte golier krku stlačením uvoľňovacieho tlačidla (2a) na pravej strane výstuže (2b) a 
potiahnutím ramennej časti (2c). 

3. RAMENÁ 

Nájdite ramenné popruhy pod ramennými košíkmi (3a) a oddeľte horný pásik od spodného popruhu 
(3b). 

 

4. NASTAVENIE 

 

Chránič pripevnite na dané miesto a uistite sa, že je správne orientovaný. Čelná strana vpredu (4a) a 
zadná vzadu (4b). Prejdite kroky 1 - 3 opačným smerom, aby ste všetko zatvorili. 
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5. SPRÁVNE NASADENIE 

 

Nezabudnite skontrolovať, či výstuha ramena sedí priamo nad ramenom. Prestavte pás (1), pokiaľ 
výstuha ramena nezapadne správne. 

 

Použite pomôcku na meranie od spodnej časti ráfika prilby k hornej časti chrániča krku (5b). Zóna 
optimálnej účinnosti je medzi 50 - 80 mm vpredu a 50 - 90 mm v zadnej časti (5c). 

Spoločnosť SCOTT Sports SA nezodpovedá za prípadné škody a straty spôsobené nesprávnym 
nastavením. 

Spoločnosť SCOTT Sports SA nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody a straty v dôsledku 
nesprávneho nasadenia výstuže krku. 

Spoločnosť SCOTT Sports SA nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody a straty spôsobené 
nesprávnym nastavením výstuže krku. 

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE! 

Ak chránič tela SCOTT NECK ARMOR JR správne nesadne a nepokrýva špecifikované oblasti, môže 
byť potrebná alternatívna veľkosť. Obráťte sa na spoločnosť SCOTT SPORT SA alebo na adresu 
www.scott-sports.com, ak potrebujete poradiť v súvislosti s veľkosťou, nastavením alebo nosením. 

ČISTENIE 

 
Neperte v práčke. 

 
Nepoužívajte žiadne bielidlo. 

 
Sušenie v tieni, vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu. (Sušenie na vzduchu). 

 
Nemôže sa chemicky čistiť. 

 
Nežehlite. 

 
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. 

Utrite len jemnou handričkou namočenou v jemnom mydlovom roztoku alebo jemným čistiacim 
prostriedkom v studenej vode, opláchnite stieraním mäkkou handričkou namočenou v studenej vode a 
vysušte ju mäkkou handričkou. Bežné látky aplikované na tento výrobok (rozpúšťadlá, čistiace 
prostriedky, vlasové toniká atď.) môžu spôsobiť poškodenie, ktoré môže byť neviditeľné pre užívateľa a 
ohrozovať účinnosť/bezpečnosť chrániča SCOTT. 

Vždy sa pozrite na štítok materiálového zloženia na chrániči. Pri žiadnom z použitých materiálov na 
konštrukciu chrániča nie je známe, že obsahujú látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu alebo 
byť nebezpečné pre zdravie. 
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SKLADOVANIE A PREPRAVA 

Chránič umiestnite na čistý, suchý povrch a uskladňujte ho v suchom, dobre vetranom prostredí mimo 
priameho slnečného žiarenia a extrémnych teplôt. Neklaďte na chránič ťažké predmety. 

Ochrana, ktorú poskytuje chránič, by nemala byť ovplyvnená mimoriadnou teplotou prostredia a 
poveternostnými podmienkami. 

ÚDRŽBA A OPOTREBENIE 

Pre maximálnu ochranu musí byť Váš chránič pred každým použitím skontrolovaný. Nepoužívajte 
chránič, ak niektoré komponenty vykazujú známky poškodenia alebo sú opotrebované, popraskané 
a/alebo deformované alebo ak sa vnútorná výplň zhoršila. Spoločnosť SCOTT Sports SA odporúča, aby 
bol Váš chránič vymenený každé tri (3) roky za normálnych podmienok používania. 

V prípade kolízie, alebo ak Váš chránič alebo akékoľvek jeho komponenty vykazujú nejaké známky 
poškodenia, trhliny, deformácie a/alebo vnútorná výstelka sa zhoršuje, vráťte výrobok predávajúcemu 
na kontrolu alebo ho zničte a vymeňte. Zlikvidujte ho spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

Nerobte otvory, nemaľujte, nerežte, neohrievajte, nepoužívajte obtlačky ani samolepky, ani 
nevykonávajte žiadne ďalšie úpravy na výrobku SCOTT. Toto môže ohroziť účinnosť a bezpečnosť 
Vášho výrobku SCOTT. 

Spoločnosť SCOTT Sports SA nezodpovedá za škody a straty spôsobené nevhodnou 
starostlivosťou a údržbou. 

TESTOVANIE A SCHVÁLENIE 

Chránič bol testovaný na základe špecifikácie výrobcu a certifikát ES o typovej skúške bol vydaný 
spoločnosťou RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), notifikovaná osoba č. 0498. Je 
označená označením CE, podľa smernice 89/686/EHS o zariadeniach. Nasledujúce európske normy 
boli použité pri skúšaní týchto produktov: 

• EN 1621-1:2012 - Ochranné odevy pre motocyklistov proti mechanickému nárazu. Časť 1: 
Chrániče kĺbov končatín motocyklistov proti nárazu. 

• EN 1621-2:2003 - Ochranné odevy pre motocyklistov proti mechanickým nárazom. Časť 2: 
Chrániče chrbta pre motocyklistov. Požiadavky a skúšobné metódy. 

• EN 1621-3:2012 - Ochranné odevy pre motocyklistov proti mechanickým nárazom. Časť 3: 
Chrániče hrude pre motocyklistov. Požiadavky a skúšobné metódy. 

CHRÁNIČ TELA SCOTT NECK ARMOR JR 

Chrániče ramien zodpovedajú požiadavkám na náraz úrovni 1 typu A podľa normy 
EN 1621-1:2012. 

Chránič chrbta zodpovedá požiadavke na náraz úrovni 1 podľa normy EN 1621-
2:2003. 

Chránič hrude zodpovedá požiadavke na náraz úrovni 1 podľa normy EN 1621-
3:2012.  

 

POUŽÍVANIE S INÝMI OSOBNÝMI OCHRANNÝMI POMÔCKAMI 

Chránič tela SCOTT NECK ARMOR JR tvorí súčasť ochranných zariadení, ktorý je k dispozícii pre 
účastníkov motocyklových aktivít. Je určený na nosenie s kompatibilnou celoplošnou prilbou. 

Vždy buďte opatrný pri akejkoľvek činnosti motoristického športu a používajte/noste vhodné ochranné 
pomôcky. 
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KOMERCIALIZÁCIA 

Za vývoj a komercializáciu v štátoch Európskej únie a na celom svete zodpovedá: SCOTT Sports SA, 
Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez. 

Distribúcia USA: SCOTT USA Inc., 651 West Critchlow Drive, Ogden, UT 84404, USA 

Distribúcia ďalších krajín: SSG (Európa) Distribučné centrum SA, PED zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 
Aubange, Belgicko. 

WWW.SCOTT-SPORTS.COM 

 

© SCOTT SPORTS SA 2015 Všetky práva vyhradené. V prípade konfliktu bude relevantná anglická 
verzia. 

http://www.scott-sports.com/

