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UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 816 Ochranné kraťasy WORKER VP752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek je pouze ilustrační. 
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Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Věříme, že budete s výrobkem plně 

spokojeni. Před samotným použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a uschovejte si ho pro budoucí 

nahlédnutí. 

Ochranné kraťasy WORKER VP752 s bočními vycpávkami jsou vysoce prodyšné kraťasy, vhodné pro 

adrenalinové sporty. Implementované chrániče intimních partií, kostrční a bederní oblasti, zajistí 

maximální bezpečí během sportu. Velkou výhodou jsou také praktická boční poutka pro snadné a rychlé 

obléknutí. 

TECHNICKÝ POPIS 

• Vyrobeno z vysoce prodyšného materiálu. 

• Implementovaný chránič intimních partií, kostrče a beder. Boční bederní chrániče. 

• Praktická boční poutka pro snadné obléknutí. 

UPOZORNĚNÍ 

Prostudujte si uvedené instrukce pro správnou volbu velikosti a předpisové použití výrobku. 

• Kraťasy mohou výrazně snížit riziko úrazu, nemohou ho ale zcela vyloučit. 

• Tento produkt neochrání před specifickými poraněními hřbetu a před bolestivými tělesnými 

zraněními, jako např. natažení nebo úraz v důsledku prudkého nárazu. 

• Vždy zvolte správnou velikost tak, aby kraťasy přiléhaly k tělu. 

• Úkolem produktu je zmírnit účinek pádu nebo úderu. 

• Nadměrná deformace, vykrucování nebo ohýbání produktu může vést ke snížení jejich 

ochranného efektu. 

• Taktéž jejich poškození nebo nesprávné užití může výrazně omezit jejich ochrannou funkci. 

• Pěnová výstelka uvnitř kraťasů je citlivá vůči extrémním teplotám. Vlivem příliš nízkých teplot 

může dojít k jejímu křehnutí. Taktéž příliš vysoké teploty mohou snížit její pevnost. 

• Pokud dojte k poškození výstelky, je nutno ji vyměnit, aby nedošlo k možnému zúžení na 

některých místech. To by mělo za následek sníženou přilnavost chrániče. Proto výstelku 

pravidelně kontrolujte. 

• Výrobek pravidelně kontrolujte. Pokud jsou kraťasy poškozeny, nepoužívejte je. 

• Doplňkové ochranné oděvy neslouží jako ochranné prostředky. 

VOLBA SPRÁVNÉ VELIKOSTI 

• Vyberte si jednu z dostupných velikostí. 

• Pokud jsou kraťasy příliš volné, zkuste jinou velikost. 

• Kraťasy vybírejte s ohledem na rozmístění chráničů. 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ 

Kraťasy si navlékněte přes nohy a dbejte přitom na správné rozmístění ochranných plastových výztuh 

a na dobrou fixaci produktu na těle. 
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VELIKOSTNÍ TABULKA (rozměry oděvu) 

Velikost Obvod pasu (cm) Délka (cm) Doporučená výška (cm) 

S 66 – 75 47 cca od 150 – 168 

M 70 – 80 50 166 – 175 

L 76 – 88 53 175 – 182 

XL 82 – 97 55 180 – 186 

VAROVÁNÍ! 

Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce nebo jiné podráždění kůže, přestaňte výrobek okamžitě 

používat. Ohledně dalšího postupu se poraďte s lékařem. 

SLOŽENÍ PRODUKTU 

• 50% nylon 

• 30% polyester 

• 8% spandex 

• 7% EVA materiál 

• 5% polyetylen 

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 

Kraťasy udržujte v nepoškozeném stavu a udržujte je správným způsobem. Nevystavujte je přímému 

slunci a nepokládejte je do blízkosti tepelných zdrojů. Uchovávejte je pouze na suchém a dobře 

větraném místě. Na šortky nic nepokládejte, aby nedošlo k jejich deformaci. Pokud je výrobek 

deformován, poškozen, opotřebován nebo zničen, nesmí se používat a musí se vyměnit za nový. 

 

Pouze ruční praní při maximální teplotě vody: 40°C. 

 

Nesmí se bělit. Nepoužívat prostředky na bázi chlóru. 

 

Nesmí se chemicky čistit. Pro odstranění nečistot nepoužívejte organická 
rozpouštědla. 

 

Nesušit v sušičce. 

 
Nesmí se žehlit. Ošetřování pomocí páry je nepřípustné. 

LIKVIDACE 

VAROVÁNÍ! Po ukončení používání výrobku ho neodhazujte v přírodě. Taktéž ho nepalte a neničte ho 

mechanicky. Produktu se zbavte pouze v souladu s místními předpisy a odložte ho do správného 

kontejneru. 

Výrobek žádným způsobem nemodifikujte ani neopravujte. Mohlo by dojít ke ztrátě ochranných 

vlastností. Pokud je nutná oprava nebo výměna, obraťte se přímo na prodejce. 
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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. 

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  
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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.  

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.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  


