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Kedves Vásárlónk!
Az Ön új hátvédő mellénye a könnyű, rugalmas és anatómiailag formázott,
kiváló minőségű memóriahabból (Memory Foam) készült hátvédőnek
köszönhetően különösen kényelmes. A viszkoelasztikus memóriahab nagyon
jó ütéstompító tulajdonságokkal rendelkezik: Az erőhatás sebességétől
függően erősebben vagy kevésbé erősen nyomódik össze.
A memóriahab már a legcsekélyebb erőhatásra is tompít, és azonnal kifejti
hatását. Az erőhatás után gyorsan visszanyeri eredeti formáját, anélkül hogy
elveszítené tompító képességét. A védő az ugyanazon területre érkező
ismétlődő ütések után is megőrzi teljes hatékonyságát.
További kényelemről gondoskodik a kiegészítő párnázás a kulcscsont területén
és az állvédős cipzár (nincs bevizsgálva az EN 1621-2:214 szabvány szerint).
A mellény felső anyaga rugalmas, lélegző és nedvességelvezető, így
gondoskodik a kellemes közérzetről.
A mellény az elasztikus, tépőzárral állítható csípőövnek és a rugalmas,
csúszásgátló gumírozású szegélynek köszönhetően tökéletesen illeszkedik
és nagyfokú komfortérzetet biztosít.
A védő kivehető, így maga a mellény mosható.
A hátvédő mellény síeléshez, snowboardozáshoz és motorozáshoz is
használható.
Ez a termék a legújabb gyártási eljárásokkal készült és szigorú minőségellenőrzésen esett át. Garantáljuk, hogy a technika mai állása szerint
a termék káros anyagokat nem tartalmaz.
Kívánjuk, hogy örömét lelje a sportban és biztonságosan közlekedjen!

A Tchibo csapata

Megfelelőségi nyilatkozat
A Tchibo GmbH ezennel kijelenti, hogy a 365 035., 365 036., 365 037. és
365 038. számú termékek a forgalomba hozatal időpontjában az alapvető
követelményeknek és az (EU) 2016/425 rendeletében foglalt egyéb, vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelnek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a
www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon található.

Biztonsági előírások
Olvassa el figyelmesen a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülések
és károk elkerülése érdekében csak
az útmutatóban leírt módon használja
a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség
esetén később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megválik a terméktől,
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A hátvédő nem akadályozhatja vagy
zavarhatja a viselőjét. A nem megfelelően elhelyezkedő védők nem nyújtanak védelmet, és baleset esetén
egyéb sérüléseket is okozhatnak!
A hátvédő csak az általa lefedett testfelületen (lásd az ábrán: a szaggatott
vonallal jelölt területen) biztosít egy
bizonyos védelmet az ütésektől.

Rendeltetés
A hátvédő mellény snowboardozáshoz,
síeléshez és motorozáshoz is alkalmas.
A hátvédő mellényt 150-190 cm testmagasságú fiatalkorúak és felnőttek
számára tervezték – a mellény kialakításától függően. A megfelelő méret
kiválasztásához segítséget talál a
„Megfelelő méret“ című fejezetben.
A termék magánjellegű felhasználásra
alkalmas, üzleti célokra nem használható.
VESZÉLY gyermekek esetében
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag
gyermekek kezébe kerüljön. Többek
között fulladásveszély áll fenn!
VESZÉLY – sérülésveszély szakszerűtlen használat következtében
• A hátvédők nem biztosítanak teljes
védelmet a sérülésektől. Ez a hátvédő sem zárja ki a gerincoszlop
sérülésének lehetőségét. Közlekedjen mindig biztonságtudatosan és
kerülje a felesleges kockázatokat.
• Ügyeljen arra, hogy a hátvédő megfelelően illeszkedjen: A védő középen
feküdjön fel a gerincoszlopra, és
ebben a pozícióban kell rögzíteni
a csípőövvel.

• A kivehető hátvédő a használat során
mindig a számára kialakított helyen
legyen, ellenkező esetben az nem
nyújt védelmet.
• Semmilyen változtatást ne hajtson
végre a terméken, ellenkező esetben
az nem nyújt védelmet.
• Győződjön meg arról, hogy a hátvédő
az Ön számára megfelelő méretű
(lásd a „Megfelelő méret“ című
fejezetet).
• Ellenőrizze minden használat előtt és
minden esés után, hogy a hátvédőn
nincsenek-e esetleges sérülések
(pl. rongálódás a varrásokon, öveken,
párnákon, műanyag részeken stb.).
A megrongálódott hátvédő nem nyújt
védelmet, és baleset esetén egyéb
sérüléseket okozhat! Egy megrongálódott védőt tilos tovább használni!

• A hátvédő működőképességének biztosítása érdekében, ezt a gyártástól
számított kb. 5–7 év elteltével (lásd
„Műszaki adatok“) ki kell cserélni.
FIGYELEM – anyagi károk
• A kivehető hátvédőt csak kézzel
törölje le egy nedves ruhával.
Ne használjon agresszív oldószert!
Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt
visszahelyezi. Vegye figyelembe a
bevarrt címkén található kezelési
utasításokat.
• A deformálódások elkerülése érdekében, amelyek a hátvédő védőfunkcióját hátrányosan befolyásolhatják,
ne hajtsa össze, illetve ne törje meg

a hátvédőt és ne helyezzen rá nehéz
tárgyakat. Szállításkor és tároláskor
ügyeljen arra, hogy a hátvédőt se
szándékosan se véltelenül ne érje
nyomás annak eredeti görbületi
irányával ellentétesen.
• Óvja a hátvédő mellényt szélsőséges
hőmérsékletektől. Az anyaga megsérülhet és nem garantálható ütéstompító tulajdonsága.
• A hátvédőt fektetve tárolja és ne
nyomja össze. A védő anyaga kb.
100 °C-ig hőálló. Ennek ellenére
tároláskor és szállításkor óvja közvetlen napsugárzástól, illetve erős
hőforrásoktól. Száraz helyen tárolja.

Tisztítás, tárolás, hulladékkezelés
Tisztítás

Tárolás

m Tisztításkor vegye ki a védőt

m Tisztítsa meg a védőt, és mossa ki

a mellényből.
m A védőt csak egy nedves kendővel

törlje le.
m Hagyja szobahőmérsékleten telje-

sen megszáradni, mielőtt visszahelyezi a mellénybe.
m Maga a mellény a védő nélkül max.

40 °C-on mosógépben mosható.
A mosás előtt húzza be a cipzárt,
és zárja össze a csípőöv tépőzárát.
Vegye figyelembe a bevarrt címkén
található tisztítási utasításokat.

a mellényt, mielőtt elrakja őket.
m A hátvédő mellényt száraz, hűvös

helyen, fektetve tárolja és ne nyomja
össze.
Hulladékkezelés
A terméket a hatályos rendelkezéseknek megfelelően egy engedélyezett
ártalmatlanító létesítmény alkalmazásával távolítsa el.

Használat
VESZÉLY – életveszély
megsérült párnák miatt
• Ellenőrizze minden használat előtt
és minden esés után, hogy a hátvédőn nincsenek-e esetleges sérülések (pl. rongálódás a varrásokon,
öveken, párnákon, műanyag részeken stb.). Egy megrongálódott védő
nem nyújt védelmet, és baleset
esetén egyéb sérüléseket okozhat!
Egy megrongálódott védőt tilos
tovább használni!

VESZÉLY – életveszély
kockázatos magatartás miatt
• Közlekedjen mindig biztonságtudatosan, és kerülje a felesleges
kockázatokat.
m A hátvédő mellényt mindig pulóver

fölött, de dzseki alatt viselje, hogy
megfelelően tudja rögzíteni a
testéhez.
m Ügyeljen arra, hogy a hátvédő

megfelelően helyezkedjen el a
mellényben. A hátvédőnek szorosan
a testhez kell simulnia, és nem
mozdulhat el viselés közben.

Megfelelő méret
VIGYÁZAT – sérülésveszély
• Mindenképpen megfelelő méretű
hátvédő mellényt viseljen! Csak
ebben az esetben biztosított a
megfelelő védelem.
Egy adott méret nem lehet alkalmas
különböző ruhaméretű személyek
számára, akkor sem, ha egy
személyre látszólag illik a mellény.
A hátvédő mellény ne legyen túl
nagy, nehogy hátrányosan befolyásolja a sisak viselését.
A hátvédő méretének meg kell felelnie
az Ön váll-derék távolságának. A kép
és az adatok segítségével ellenőrizze,
hogy a védő megfelelő méretű-e az
Ön számára.

Ábra: Piktogramm motorkerékpárosoknak a védőeszköz fajtájával „FB“
(a teljes hát területét védő eszköz),
valamint az elért védelmi szinttel (2);
méret adatok (váll/derék távolság).

XXX cm

FB

2
XS méret=
Testmagasság: 150 – 160 cm
Váll/derék távolság: 46-50 cm
S méret =
Testmagasság: 160 – 170 cm
Váll/derék távolság: 46-50 cm

M méret =
Testmagasság: 170 – 180 cm
Váll/derék távolság: 48-52 cm

L méret =
Testmagasság: 180–190 cm
Váll/derék távolság: 48-52 cm

Műszaki adatok
Termék

Típus

PJN 96961-46-50

FB

Bevizsgált Szint Cikkszám
méret
460–500mm 2
365 035

Méret

Súly

XS

ca. 655g

PJN 96961-46-50

FB

460–500mm

2

365 036

S

ca. 675g

PJN 96961-48-52

FB

480–520mm

2

365 037

M

ca. 740g

PJN 96961-48-52

FB

480–520mm

2

365 038

L

ca. 760g

A súly a védőkkel együtt értendő
Hátvédő
Anyaga:

Memory-Foam (memóriahab)

2. védelmi fokozat: Igazolás: szegélykőteszt (Kerbstonetest) – 50 J ütközési
energiából < 9 kN lehet az átlagos áthatóló erő
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Cikkszám (méret):
365 035 (XS) / 365 036 (S) / 365 037 (M) / 365 038 (L)

