UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14321 Chránič páteře W-TEC Warny
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INFORMACE PRO UŽIVATELE
Soulad s ustanoveními uvedenými v evropské směrnici 89/686/EHS (a pozdějšími změnami) byl
přezkoušen procedurou CE-certifikace a laboratorními zkouškami. Tento chránič odpovídá
požadavkům harmonizované normy EN 1621-2:2014-č. 0498 RICOTEST (Via Tione 9, 37010
Pastrengo VR - Itálie).
Chránič je k dostání ve 4 variantách: S / M / L / XL
ANATOMICKÝ

W-TEC MĚKKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE / VESTA

JEDNOTNÁ VELIKOST
VÝŠKA UŽIVATELE (cm)
Délka od pasu k ramenům (cm)

S

M

L

XL

135-152

145-163

156-175

175-195

36-40

38-43

41-46

46-51

Při volbě chrániče vždy berte ohled na správnou délku od pasu k ramenům, protože ta se může lišit
v závislosti na tvaru a výšce postavy. Délka od pasu k ramenům je maximální vertikální délkou od
pasu až k bodu, kde se ramena spojují s krkem. Chcete-li najít linii pasu, postavte se rovně a metr
přiložte 50 mm nad kyčle.
Níže jsou uvedeny symboly vztahující se ke každému chrániči:

Produkty se značkou „CE“ splňují platné bezpečnostní a zdravotní požadavky
uvedené v dodatku II evropské směrnice 89/686/EHS.
W-TEC je značka náležící Seven Sport s.r.o.

Symbol:
Velikost (délka od pasu k ramenům, jak je uvedeno v směrnici EN 16212:2014)

Symbol:
Před použitím si přečtěte uživatelský manuál.

Symbol:
FB (druh chrániče)
2 (ochranný stupeň)
T- (-10 °C)
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Symbol:
2 (ochranný stupeň)
-20 °C (pro zimní sporty vhodný do teplot vyšších než -20 °C)

POUŽITÍ
Chrániče zad jsou vyrobeny a přezkoušeny dle požadavků evropské normy 1621-2:2014 pro chrániče
zad a jsou proto ideální pro veškeré zimní sporty. Stupeň ochrany se vztahuje na rozmístění síly při
nárazu.
Energie při nárazu

Účinek přenosu síly

Stupeň ochrany

Průměrná hodnota ≤ 9 kN

50 J
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Jednotlivé hodnoty ≤ 12 kN

Je velmi důležité zvolit si správnou úroveň ochrany v závislosti na míře rizika a stylu jízdy.
Poznámka: Norma uvádí dvě výkonnostní úrovně. Úroveň 2 značí vyšší výkony.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Jestliže jsou tyto chrániče správně nošeny, používány a udržovány, poskytují vynikající ochranu před
možnými následky zranění a výrazně snižují riziko úrazu.
Žádný chránič však nedokáže zraněním zcela zabránit.
Chránič Vás neochrání před:


Extrémními silami působícími na Vaše tělo.



Zraněním páteře způsobeným silným nárazem nebo zkroucením



Zraněním páteře způsobeným pádem na nechráněné části těla, jakými jsou hlava, ramena
nebo boky.



Kritickými invazivními zraněními v jakékoliv části těla.

UPOZORNĚNÍ:
ŽÁDNÝ CHRÁNIČ NEBO VESTA NEMOHOU ZCELA ZABRÁNIT POŠKOZENÍ PÁTEŘE.
ŽÁDNÝ CHRÁNIČ NEBO VESTA NEMOHOU ZCELA ZABRÁNIT JAKÝMKOLIV ZRANĚNÍM.
Firma Seven Sport s.r.o. není zodpovědná za jakékoli případná zranění, která vzniknou za
používání tohoto chrániče páteře!

ÚDRŽBA

Výrobek nelze
prát

Výrobek nelze
žehlit

Výrobek nelze
chemicky čistit

Výrobek nelze
bělit

Výrobek nelze
sušit v sušičce



Čistěte chránič pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.



Nepokládejte chránič na topná tělesa.
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Pravidelně kontrolujte stav upínacích mechanismů, řemínků a švů chrániče. Najdete-li nějaké
poškození, chránič nepoužívejte.



Chrániče je třeba pravidelně kontrolovat kvůli možným trhlinám a poškození ochranných plátů.



Poškození může omezit ochrannou funkci chráničů. Poškozené chrániče je třeba
odpovídajícím způsobem zlikvidovat.



Chrániče skladujte v suchých prostorách. Neukládejte chránič ve vlhkém stavu.



Nepokládejte na chrániče žádné ostré předměty.



Při skladování nevystavujte chránič přímému slunečnímu záření a jiným tepelným zdrojům.

MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ
Veškeré použité materiály (přírodní i umělé), stejně jako způsob zpracování, byly zvolena tak, aby
odpovídaly evropským normám týkajících se bezpečnosti, ergonomického zpracování, komfortu,
pevnosti a nezávadnosti.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ
Velikost chrániče musí přesně odpovídat. Jedna velikost chrániče nemůže odpovídat všem rozměrům
a typům postavy.
Nevybírejte příliš velký chránič, protože by mohl zasahovat do helmy a zvýšit riziko úrazu.
Společně s chráničem je třeba nosit vhodné oblečení. Nikdy nenoste chránič jako vnější vrstvu.
Aby nedošlo k omezené ochranné funkce chrániče, musí být chránič páteře (popř. vesta) správně
nasazen a musí správně přiléhat k zádům.
Při použití je třeba bezpodmínečně zabránit sklouznutí chrániče. Nesprávné použití může snížit
ochrannou funkci chrániče.
Ujistěte se, že chránič je umístěn tak, aby pokryl všechny oblasti, které má.

OMEZENÍ POUŽITÍ
Chránič je vhodný k použití při obvyklých teplotách. Nedoporučujeme jej vystavovat extrémně nízkým
nebo vysokým teplotám. Náhlé změny teploty mohou značně snížit ochranné vlastnosti chrániče.

Oblast použití


Jízda na motorce



Jízda na kole



Zimní sporty

Chrániče používejte pouze ke stanoveným účelům.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.
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Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha,
I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka
116888.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který
spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.
Záruční podmínky
Záruční doba
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu,
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.
Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.
Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):


zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží,
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a
klik ke středové ose



nesprávnou údržbou



mechanickým poškozením



opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé
mechanismy, kloubové spoje, atd.)



neodvratnou událostí, živelnou pohromou



neodbornými zásahy



nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty,
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem
nebo rozměry

Reklamační řád
Postup při reklamaci vady zboží
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady,
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má
prodávající právo reklamaci odmítnout.
Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na
dopravu.
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Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s
neoprávněnou reklamací.
V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží
prodávajícímu.
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:
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