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ÚVOD 

Blahoželáme Vám k voľbe tohto vysoko kvalitného produktu firmy SCOTT. Pred použitím si pozorne 
prečítajte nasledujúce pokyny. Starostlivo si prosím tieto pokyny uschovajte. Táto špecifická rada 
produktov bola vyvinutá pre zaistenie najvyššej úrovne pohodlia a dokonalého prispôsobenie výrobkov 
tvaru Vášho tela. 

ZÁKONNÉ POŽIADAVKY 

Rukavice SCOTT spadajú do kategórie osobných ochranných prostriedkov (OOP) kategória I a musia 
preto spĺňať požiadavky európskej smernice 89/686/EHS. Označenie CE môže firma SCOTT uplatniť 
až potom, čo bude pre chránič vykonana "ES skúška typu" alebo "postup na vydanie osvedčenia" 
príslušnými "notifikovanými orgánmi" v Európe. 

Rukavice SCOTT uvedené v tomto informačnom liste spĺňajú certifikáciu vydanú akreditovaným 
orgánom Notified European Body, Ricotest (NB 0498) EC, via Tione 9, 37010 Pastrengo, Taliansku, 
ktorá potvrdzuje, že naše výrobky spĺňajú požiadavky smernice 89/686/EHS. 

URČENÉ POUŽITIE 

Tieto rukavice SCOTT sú výhradne určené na daný účel podľa piktogramov vyznačených na etikete (v 
kapitole Informácie o výrobku). Tieto rukavice SCOTT sú určené výhradne na účely zlepšenia úchopu 
za kormidlo motocykla a ponúkajú obmedzenú ochranu proti poveternostným vplyvom, ako aj pred 
znečistením pri jazde na motocykli. Z tohto dôvodu môžu byť považované za OOP (osobné ochranné 
prostriedky), patriaci do kategórie I, čo znamená, že poskytujú ochranu proti minimálnemu riziku, ako je 
uvedené v smernici 89/686/EHS. 

OBMEDZENIE PRI POUŽÍVANÝ VÝROBKU 

MIESTO APLIKÁCIE 

Rukavice SCOTT: 

Tieto rukavice SCOTT sú navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali obmedzenú ochranu proti 
nebezpečenstvu nárazu v prípade pádu. Všetky rukavice SCOTT poskytujú obmedzenú ochranu len v 
oblasti krytej rukavicou. Rukavice SCOTT majú za cieľ chrániť ruku pred vonkajšími vplyvmi bez toho 
aby sa znížila schopnosť užívateľa ovládať potrebné ovládacie prvky motocykla. Ochrana kĺbov – ak je 
súčasťou - je zabezpečená pokrytím plochy všetkých štyroch kĺbov a ponúka obmedzenú ochranu proti 
nárazu a oderu chrbta ruky pri nehode, alebo náhlej kolízii. 

LIMITY POUŽÍVANIA 

Tieto rukavice SCOTT nechránia proti traumám spôsobenými skrútením, alebo extrémnym pohybom. 
Ako je uvedené, poskytujú obmedzenú ochranu iba v oblastiach krytých rukavicou. SCOTT Sports SA 
neakceptuje žiadnu sťažnosť vyplývajúcu z používania rukavíc na iné účely, než je uvedené v tomto 
návode. 

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE 

Odporúčame, aby motocyklová výstroj SCOTT nebola ponechaná vonku, alebo na miestach 
vystavených nízkym teplotám pred použitím. Úpravou výrobku môže dôjsť k strate ochrany, a preto je 
považovaná za nesprávne použitie. SCOTT Sports SA neakceptuje sťažnosti, alebo výmenu 
motocyklového výstroja SCOTT, v prípade, že bola použitá nesprávnym spôsobom. 
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VAROVANIE 

Žiadne rukavice SCOTT nemôžu ponúknuť úplnú ochranu pred zranením. 

Akékoľvek znečistenie, úprava rukavíc SCOTT, alebo nesprávne použitie môže nebezpečne znížiť 
výkon rukavíc SCOTT. 

INFORMÁCIE O VÝROBKU 

POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK A ZLOŽENIE MATERIÁLU 

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe škodlivé látky: nie je známe, že by na ňom dochádzalo k 
zmenám v dôsledku kontaktu s potom alebo s látkami, ktoré sa pravdepodobne vyskytujú v 
kozmetických výrobkoch, a nie je známe, že by akokoľvek poškodzoval ľudskú pokožku a telo. Produkty 
neobsahujú žiadne nebezpečné látky. Podrobný popis materiálu je uvedený na etikete s pokynmi pre 
starostlivosť o tento výrobok. 

* Za použitia max. 3 umývacích cyklov na 30 °C. 

 

PRÍKLAD OZNAČENIA 

Štítok je našitý priamo na rukavice SCOTT. 

SCOTT GLOVE ASSAULT Názov modelu výrobku. 

 

 
Meno/obchodná značka výrobcu. 

 
Štítok so symbolmi starostlivosti o produkt. 

 

Znak označuje určitý šport, v ktorom by chránič mal 
byť používaný: na motorke. 

 

A: Stupeň ochrany ¹ 
B: KP – ochrana kĺbov 

EN 13594:2015 
Odvolanie na osobné ochranné vybavenie, ktoré je 
v zhode s európskou technickou normou, ktorá bola 
použitá v návrhu a CE homologáciu. 

 

Varovanie! Konečný spotrebiteľ by si mal pozorne 
prečítať návod na použitie pred užitím výrobku 
(PPE). 

S/7 Veľkosť rukavíc 
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Označenie CE uisťuje o zhode so základnými 
požiadavkami vyhlášky 89/686 / EHS. 

 

Euroázijské prehlásenie o zhode. 

NASTAVENIE RUKAVÍC SCOTT 

VOĽBA SPRÁVNEJ VEĽKOSTI 

Rukavice musia byť zvolené v závislosti na veľkosti uvedenej v nasledujúcej tabuľke veľkostí, či na 
samotnom štítku rukavíc SCOTT. SCOTT Sports SA nebude akceptovať žiadne sťažnosti vyplývajúce 
z použitia nesprávne zvolenej veľkosti rukavíc SCOTT. Prosím, majte na pamäti, že vyskúšaním rukavíc 
pred kúpou je ten najlepší spôsob, ako nájsť správnu veľkosť Vašich rukavíc. 

DÁMSKE XS S M L XL XXL XXXL 

EU 5 6 7 8 9 10 11 

 XS/5 S/6 M/7 L/8 XL/9 XXL/10 XXXL/11 

 

PÁNSKE XS S M L XL XXL XXXL 

EU 6 7 8 9 10 11 12 

 XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11 XXXL/12 

 

POLOHA A SPRÁVNY TVAR RUKAVÍC SCOTT 

Aby mohli rukavice SCOTT správne fungovať, musia správne zakryť chránené oblasti. Výstroj musí byť 
správnej veľkosti, ktorá bola vybraná z tabuľky veľkostí výrobcu. Rukavice SCOTT sú navrhnuté tak, 
aby boli pevne v kontakte s rukou. Nastavovacie popruhy a elastické pásky by mali byť pripevnené tesne 
na zabezpečenie stability rukavíc SCOTT počas používania. Skontrolujte, či sú všetky zapínacie 
systémy bezpečne dopnuté. Rukavice SCOTT by mali pevne priliehať, ale nemali by byť príliš tesné. 
Pre zaistenie maximálnej ochrany a bezpečnosti, by rukavice SCOTT nemali pôsobiť nepohodlne. 
Rukavice by mali byť nosené cez, alebo pod rukávom bundy, takže rukávy a manžeta sa prekrývajú; 
nesmie ľahko skĺznuť ani v prípade nehody. Opotrebenie, nečistoty alebo akýkoľvek druh poškodenia 
môže ohroziť ich účinnosť. 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

SKLADOVANIE 

Kontaminácia cudzorodými látkami a nesprávna starostlivosť môže vážne ohroziť efektivitu Vašich 
rukavíc SCOTT a znížiť ich výkon: 

• Nevystavujte rukavice SCOTT priamemu slnečnému svetlu. 

• Nevystavujte rukavice SCOTT extrémne teplým a studeným teplotám, ktoré pôsobia 
v uzavretom priestore alebo vonkajšiemu skladovaniu. 

• Vyveste výstroj a sušte mimo priameho zdroja tepla. 
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• SCOTT odporúča uložiť Vašu výstroj pri teplote v rozmedzí 0 °C až 30 °C. Výstroj je potrebné 
vyčistiť pred jej skladovaním po dlhšiu dobu. Udržujte ju v pôvodnom balení pre skladovanie 
a prepravu. 

ČISTENIE 

Pokyny pre pranie a čistenie sú uvedené na samotných rukaviciach SCOTT. Odstráňte všetky nečistoty 
vlhkou handričkou a jemným mydlom, za použitia max. 3 pracích cykloch. Nebieľte, nežehlite a nečistite 
chemicky. Nepoužívajte sušič vlasov ani iné ohrievače. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani toxické látky. 

KONTROLA 

Výstroj sa odporúča pravidelne kontrolovať (pri pochybách sa spýtajte odborníka, alebo Vášho 
predajcu). Výstroj obmieňajte a nahraďte ju aspoň raz za tri (3) roky od prvého použitia. Dbajte, aby 
bola správne skladovaná podľa informácií poskytnutých SCOTT Sports SA. Po silnej kolízii sa odporúča 
výstroj nahradiť. Ochrana by mohla byť znížená v dôsledku mechanického opotrebovania alebo 
nesprávneho používania. Pred používaním skontrolujte rukavice SCOTT, či nenesú známky poškodenia 
remienky, švy a výstuhy. Zlikvidujte výrobok ak si všimnete akéhokoľvek poškodenia. 

LIKVIDÁCIA 

Likvidujte tieto výrobky ako bežný odpad v domácnosti. Neničte tento výrobok mechanicky ani ho 
nespaľujte. To môže viesť k potenciálnym rizikám. 

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

WWW.SCOTT-SPORT.COM 

 

© SCOTT SPORTS SA 2017 Všetky práva vyhradené. V prípade konfliktu bude relevantná anglická 
verzia. 

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

