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MOTOKROSOVÉ TOPÁNKY 350 BOOTS 

 

Blahoželáme k výberu tohto kvalitného výrobku SCOTT. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce 
pokyny týkajúce sa zákonných požiadaviek, používateľských obmedzení, výberu veľkosti obuvi, 
skladovania, čistenia a kontroly výrobkov. Návod si bezpečnej odložte. Tieto špecifické motokrosové 
topánky boli vyvinuté tak, aby Vám poskytli najlepší komfort a prevedenie. Špeciálne materiály a 
výrobné technológie poskytujú najvyššiu úroveň bezpečnosti a mobility. Špecifický dizajn poskytuje 
slobodu pohybu, ktorú hľadáte. 

OBLASŤ POUŽITIA 

Motocyklové topánky SCOTT sú navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali obmedzenú ochranu proti 
nebezpečenstvu nárazu v prípade pádu a maximálnu mobilitu pri jazde na motocykli s komfortom 
a bezpečnosťou. 

Motocyklové topánky SCOTT poskytujú uvedenú obmedzenú ochranu v oblastiach pokrytých kĺbovými 
časťami škrupín. Navyše, motokrosové topánky SCOTT podporujú prirodzený pohyb členka, ktorý 
rešpektuje čiastočnú pohyblivosť segmentu nohy. Pasívna ochrana je zabezpečená zmontovanými 
plastovými časťami plášťa. Aktívna ochrana je zabezpečená spojením kĺbov s ohľadom na prirodzenú 
mobilitu nôh a členkov. 

POUŽÍVATEĽSKÉ OBMEDZENIE 

• Motocyklové topánky SCOTT sú prísne obmedzené na používanie na motocykly. 

• Motocyklové topánky SCOTT sa výslovne nesmú používať na iné športy. 

• Nadmerné ohýbanie alebo krútenie obuvi sa považuje za nesprávne používanie a môže 
spôsobiť straty ochranných vlastností alebo poškodenie výrobku. 

• Počas používania motocyklových topánok nesmie teplota klesnúť pod -20 °C a nesmie prekročiť 
60 °C. 

• Odporúčame, aby ste topánky pred použitím nezanechali vonku alebo aby neboli vystavené 
vysokým teplotám. Zmeny výrobku môžu spôsobiť stratu ochrany, a preto sa zmena výrobku 
považuje za nesprávne použitie. Spoločnosť SCOTT SPORTS SA nebude akceptovať sťažnosti 
a ani vymieňať nesprávne používané topánky. 

Štítok označenia CE je prišitý na topánkach a obsahuje nasledujúce pokyny: 

SCOTT 350 BOOTS Názov modelu 

 

 
Ochranná známka výrobcu 

 

Podrobnejšie informácie týkajúce 
sa výrobku sú uvedené 
v návode. 

US 7/EU 40 Veľkosti 

2015/01 Rok výroby a štvrťrok 

EN 13634:2010 
IPS WR 

Technická referenčná norma a 
zodpovedajúci piktogram. 
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Prvá 2: Úroveň výkonnosti dosiahnutá pri skúške odolnosti proti oderu (4.4.4). 

Druhá 2: Úroveň výkonnosti dosiahnutá pri skúške odolnosti proti nárazu (4.4.5). 

Tretia 2: Výkonnosť dosiahnutá v priečnej tuhosti celého testovania obuvi (4.9). 

IPS: Obuv spĺňajúca požiadavky na ochranu holennej časti (5.1). 

WR: Obuv spĺňajúca požiadavky na odolnosť proti prenikaniu vody (5.2). 

Označenie značky CE na topánkach označuje zhodu výrobkov na základe európskej smernice 
89/686/CEE (a následných dodatkov). Presnejšie povedané, že spĺňa základné požiadavky na 
zdravotnícku a bezpečnostnú prílohu II európskej smernice 89/686/CEE.. Konkrétne sa táto zhoda 
overila a certifikovala prostredníctvom certifikácie CE a laboratórnych testov podľa príslušnej normy EN 
13634:2010 notifikovanej organizácie č. 0498 RICOTEST (Via Tione 9, 37010 Pastrengo - VR). 

Berte na vedomie, že európska norma EN 13634:2010 zahŕňa dve úrovne výkonnosti z hľadiska 
poskytovanej ochrany. Stupeň nebezpečného rizika, ktorému čelí motocyklista, je úzko spojený s typom 
jazdy a charakterom nehody. V rámci štandardu EN 13634:2010 sa výkon "úrovne 1" považuje za 
minimálnu úroveň potrebnú na to, aby obuv mohla poskytnúť užitočnú ochranu pri nehode, a ponúka 
obuv s optimálnou úrovňou pohodlia, ktorá vyhovuje všetkým typom jazdy. Keď má jazdec pocit, že jeho 
jazdecký štýl alebo športová jazda ho vystavuje zvýšenému riziku nehody, má na výber "úroveň 2", ktorá 
ponúka zvýšený výkon. Je však pravdepodobné, že táto dodatočná úroveň ochrany zvýši hmotnosť a 
zníži pohodlie topánky, takže nemusí byť prijateľná pre všetkých jazdcov. 

LIMITY POUŽÍVANIA 

Riadenie motocyklov, terénnych vozidiel alebo iných motorových vozidiel je vlastne nebezpečné a 
zahŕňa riziká, ktoré sú známe aj neočakávané, čo môže viesť k fyzickému alebo emocionálnemu 
zraneniu, smrti alebo poškodeniu Vás, majetku alebo tretiu stranu. Kým produkty Scott sú navrhnuté 
tak, aby ponúkali vynikajúci jazdný komfort a výkon, žiadny produkt, vrátane moto topánok SCOTT 
350, nezabezpečí kompletnú ochranu pred zranením, smrťou alebo poškodením v prípade pádu, 
zrážky, nárazu, straty kontroly alebo iných rizík spojených s jazdou na takýchto motorových vozidlách. 
Každý jazdec by mal mať dostatočné jazdecké zručnosti a mal by byť oboznámený s motorizovaným 
rekreačným jazdením a so širokou škálou súvisiacich rizík, predvídateľných aj nepredvídateľných; každý 
jazdec sa rozhodne, či podstúpi riziká spojené s takýmito aktivitami a že jazda na týchto vozidlách je 
predpokladom týchto rizík. Motocykloví pretekári a ATV jazdci musia byť oboznámení s vlastnými 
schopnosťami a obmedzeniami, s ich vozidlami a zariadeniami, ktoré používajú. 

SCOTT VYLUČUJE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA, KTORÉ VZNIKLI PRI 
POUŽÍVANÍ ALEBO NOSENÍ AKÉHOKOĽVEK JEHO PRODUKTU. SCOTT NEPOSKYTUJE ŽIADNE 
ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO VYHLÁSENIA, VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, TÝKAJÚCE 
SA VHODNOSTI VÝROBKU NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL, ANI INAK. SPOLOČNOSŤ 
SCOTT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO VYHLÁSENIA, VYJADRENÉ ALEBO 
IMPLIKOVANÉ. 

VHODNÁ VEĽKOSŤ 

Veľkosť sa musí zvoliť podľa veľkosti uvedenej v nasledujúcej tabuľke veľkostí. 

USA 6 7 8 9 10 11 12 13 

EU 39 40 41 42/43 44 45 46/47 48 

SPRÁVNE POUŽÍVANIE 

Aby motocyklové topánky správne fungovali, musia správne sadnúť a zakryť chodidlo a nohu. Moto 
topánka musí mať správnu veľkosť, ktorú si vyberiete z tabuľky veľkostí výrobcu. Všetky motocyklové 
topánky SCOTT sú navrhnuté tak, aby zostali v kontakte s chodidlom a nohou. 

Tieto topánky by sa mali používať v kombinácii s výrobkami "OOP", vybrať si kompatibilné nohavice, 
ktoré zaručujú nepretržitú ochranu nôh bez akýchkoľvek prekážok a tlaku, ktoré by mohli zablokovať 
pohyby používateľa. 
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Aby ste získali maximálny komfort a ochranu, motocyklové topánky SCOTT musia byť správne obuté 
nasledovne: Pre zabezpečenie optimálneho výkonu je nevyhnutné správne obutie. Najprv umiestnite 
nohu do topánky. Ak pocítite tlak na členku, odstráňte nohu z topánky a skontrolujte prekážky, opätovne 
vložte nohu do topánky a nakoniec je potrebné nastaviť popruhy. 

Pred umiestnením nohy do topánky uvoľnite popruhy. Položte nohu do topánky a začnite spodným 
popruhom. Pripevnite popruh, ak je popruh voľný, uvoľnite pracku a o niekoľko zárezov stlačte popruh. 
Teraz zatvorte pracku. Ak to nie je dostatočne tesné, zopakujte celý proces, kým nebude dobre priliehať. 
Opakujte proces na troch horných prackách. 

Teraz sú topánky pripravené na nosenie. Topánky ponúkajú ochranu prostredníctvom svojich 
konštrukčných a výrobných materiálov. Nadmerné utiahnutie pracky na topánke nebude poskytovať 
dodatočnú ochranu. 

Spoločnosť SCOTT Sports SA neakceptuje žiadne sťažnosti vyplývajúce z použitia nesprávne obutých 
moto topánok. 

SKLADOVANIE 

Ak nepoužívate motocyklové topánky, nevystavujte ich žiadnemu zdroju tepla a udržujte ich na suchom 
mieste. 

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE 

Pri čistení topánok odstráňte vložky. Tieto mäkké časti možné prať v práčke jemným čistiacim 
prostriedkom na šetrnom programe alebo prať v ruke. Mäkké časti vysušte na dobre vetranom mieste. 
Nesušte v sušičke; domáce a komerčné sušičky pracujú pri vysokých teplotách, čo môže spôsobiť 
poškodenie vložiek. 

Hoci mnohé ďalšie polyméry, ktoré sa používajú pri konštrukcii vonkajšieho povrchu topánok, sú odolné 
voči širokému spektru rozpúšťadiel, stále sa odporúča, aby sa pri čistení moto topánok nepoužilo nič 
silnejšie ako slabý čistiaci prostriedok a voda. Použitie polotuhej kefy s nylonovými štetinami a dôkladné 
opláchnutie primerane vyčistí exteriér. 

Nepoužívajte vysokotlakový čistič na čistenie topánok. 

KONTROLA 

Odporúča sa pravidelne kontrolovať výstroj a nahradiť ju najmenej každé tri (3) roky. Po silnom náraze  
sa odporúča topánky vymeniť. Ochrana, ktorú ponúkajú, môže byť znížená v dôsledku mechanického 
opotrebovania alebo nesprávneho používania. 

LIKVIDÁCIA 

Zlikvidujte výrobok v domácom odpade. 

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/

