Chránič páteře ProtectoSoft
(č. nom. 85356, 85357,85358,85359,85360,85361,85362)
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Chránič by měl ochránit páteř při pádu. Vždy noste chránič páteře
spolu s přilbou, pokud vykonáváte sport ( jízda na koni, jízda na
motocyklu, lyžování).
Chránič je vyrobený dle EU-norma EN 1621-2 2014 a není určen pro
jiné aktivity. Chránič není určen pro celkovou ochranu, může jen
snížit závažnost zranění.
Měkké polstrování působí jako krunýř a pečuje o pohybový radius.
Chránič je vyrobený z nejlepšího materiálu a díky nejnovější technologii je extrémně lehký.
Stupeň ochrany je potvrzen- Level 2, náraz odpovídá síle více než
9000 N.
Nevystavujte chránič extrémně vysokýmnebo nízkým teplotám,
protože to může mít vliv na zdeformování chrániče.
Nezkoušejte chránič při opotřebení nebo zdeformování opravit.
Po pádu nepoužívejte chránič dále, je nutná výměna za nový. Pravidelně kontrolujte chránič.
Každá změna na výrobku může vést ke snížené ochraně.
Chránič nezajiš´tuje ochranu od poranění míchy.
Vhodnou velikost volte podle tabulky. S chráničem se musíte cítit
pohodlně, nesmí být volný ani příliš utažený.
Ošetřujte chránič teplou vodou a jemným čistícím prostředkem.  
Nechat volně uschnout.

Dodavatel:
Kamír & Co. spol. s r. o., Ferd. Pakosty 1148, 395 01 Pacov
www.kamir.cz
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