Bezpečnostní jezdecká vesta Equi-Théme Champion
Vyrobena: Champion Manufacturing (SH) Ltd, Unit 1 Heron Road, Rumney, Cardiff CF3 3JE
Distributor: EKKIA S.A.S. – 12 rue Branly – 67500 Hauguenau, France
Dodavatel do ČR: Kamír & Co. spol. s.r.o., Ferd. Pakosty 1148, 395 01 Pacov

Vesta je vyrobena dle Evropských standardů a norem EN13158:2009 pro BETA UK
Level 3, testována v laboratořích ITS Testing Services (UK). Dle normy EN13158:2009
rozlišujeme 3 stupně bezpečnosti.
Stupeň bezpečnosti 3 – vesta je vhodná pro běžné ježdění na koni, závody a pro práci
s koňmi.
 Vesta by měla zabránit mírným pohmožděninám a předcházet bolesti
 Předchází běžným lehkým zraněním, typu pohmožděnin
 Snižuje riziko fraktury žeber
Velikost
Je důležité, aby Vámi vybraná vesta dobře seděla. Vesta by měla být dobře přiléhající
k tělu přes lehkou vrstvu svrchního oblečení. V případě špatného počasí je možné nosit
vestu pod nepromokavým textilem.
Velikost-cm,
dospělí
XL
L
M
S
Dětská
XL
L
M
S

A – obvod hrudníku
v cm

B – obvod pasu v cm

C – délka přes rameno
k pasu v cm

108 – 118
98 – 107
89 – 97
80 – 88

102 – 112
92 – 101
83 – 91
74 – 82

107 – 118
97 – 107
88 – 97
79 – 88

76 – 82
72-79
65 – 71
58 - 64

69 – 75
66 – 73
59 – 65
52 - 58

75 – 82
71 – 79
64 – 71
57 - 64

Aby vesta dobře fungovala, je nutné, aby správně seděla:
 Vesta musí torzo obepínat v celém obvodu hrudníku
 V předu by vesta měla o 25mm přesahovat poslední žebro, po stranách by vesta
měla dosahovat k pánevním kostem. Vzadu by vesta měla přesahovat pánevní
kost o cca 15 cm v případě dospělého člověka. Vrchní část by měla přesahovat 7
obratel.
Použití
Vestu v ideální velikosti upevněte tak, aby pohodlně obepínala celý hrudník. Jako první
upravte délku ramen, tak by vesta pevně seděla. Ujistěte se, že žádný z bezpečnostních
popruhů nezasahuje do červené zóny na vestě. Pro zvýšenou bezpečnost přetáhněte
přes spodní popruh také popruh vrchní. Ujistěte se, že jste správně nastavili oba
ramenní popruhy a začněte s upravováním popruhu v pase. Popruhy v pase přetáhněte
přes sebe, v případě potřeby přitáhněte přezky popruhů a poté popruhy připevněte,
ujistěte se, že nezasahují do červeného pruhu. Každý popruh připevněte a nastavte
zvlášť.
Pokud po nastavení popruhů není vesta na těle příjemná a nesedí, zkuste větší velikost,
nebo jiný typ.
Vždy se před použitím vesty ujistěte, že žádná z červených zón není nepřekrytá a je
vesta bezpečně zapnuta.

Bezpečnost
Vesta Champion chrání před případnými zraněními na měkké nebo tvrdé zemi, před
stromy, vozidly apod. Po pádu jezdce také může dojít ke kopnutí či šlápnutí koněm,
v takovém případě může vesta snížit riziko úrazu taktéž. Vesta nemůže zabránit
zraněním způsobeným torzí, přetlakem, ohnutím, drcením, ani před úrazy páteře.
Pěnová výplň vesty je citlivá na extrémní teploty a pokud je vystavena vysokým
teplotám, její funkčnost může být snížena. Jakékoliv další nevhodné zacházení, např.
špatná údržba mohou mít taktéž vliv na funkčnost vesty.
Varování!
1. Vždy noste certifikovanou CE helmu pro jízdu na koni.
2. Tato bezpečnostní vesta je testována pouze pro jízdu na koni a není vhodná pro
jiné sporty či aktivity.
3. Vždy se ujistěte, že máte správnou velikost vesty, a že žádný ze zapínacích
popruhů není v červené zóně, pokud ano, zvolte jinou velikost vesty.
4. Vesta snižuje riziko a vážnost úrazu v případě pádu či nehody, nemůže ale plně
zabránit zranění. S vestou vždy noste i jezdeckou přilbu.
5. Vesta je složena z pěnové výplně a textilního obalu s popruhy, vždy také musí
být používány společně, tak jak je dáno výrobcem a je zakázáno vestu jakkoliv
měnit.
6. Pěnová výplň vesty je citlivá na extrémní teploty a pokud je vystavena vysokým
teplotám, její funkčnost může být snížena.
7. Každý člověk je individuálně stavěný a proto nemusí odpovídat velikostní
tabulka právě jak je dáno. Pokud vesta nesedí, je nutné vybrat jiný typ.
8. Vesta musí být pravidelně ošetřována.
Ošetření a složení:
Matriál: vnější textil: 100% polyester, lemování: 100% polyester, výplň: nitrilová pěna
Rozepněte suché zipy uvnitř vesty a vyjměte vnitřní pěnu. Pěnové panely jsou složeny ze
dvou vrstev, ty nikdy neoddělujte. Pokud je potřeba, pěnové panely je možné omýt
vodou, nikdy nepoužívejte žádné chemické prostředky nebo mýdla. Zapněte suché zipy
uvnitř vesty před praním.
Praní: Vnější textil vesty je možné prát na 40°či ručně, nepoužívejte bělidlo, nežehlete,
nesušte v sušičce, nechte přirozeně vyschnout.
Suchý zip: Na suchý zip se často zachytávají nečistoty či hříva, proto jej vždy před
použitím vyčistěte kartáčkem.
Skladování: Před uskladněním vestu vyčistěte, vestu skladujte pouze na čistém, suchém
místě bez přímého přístupu slunce a extrémních teplot. Nezatěžujte.
Oprava a poškození
Pokaždé před použitím vestu zkontrolujte, zda nevykazuje známy opotřebení či
poškození. Zkontrolujte také vnitřní pěnu, pohmatem, nesmí vykazovat známky
zlomenin nebo jiných nesrovnalostí. Po každém vážnějším pádu či nehodě vždy vestu
vyměňte za novou. Vesta by měla být vyměněna každé 3 roky, či každý rok v případě
vytrvalého a velmi častého použití. Výrobní číslo vesty a datum její výroby můžete najít
pod podmínkami pro ošetření přímo na vestě. V případě menšího poškození, či
poškození pouze vnějšího textilu je možné vnější textil opravit doma případně u
výrobce. Likvidace by měla být provedena dle regulací země či uskladněním, vesta by
neměla být spalována či vystavena vysokým teplotám.

