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Obrázek je pouze ilustrační. 
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ÚVOD 

Před používáním výrobku si pozorně přečtěte přiložený návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. 
Dodržujte všechna doporučení a nezapomeňte, že žádný ochranný prostředek nemůže poskytnout 
absolutní ochranu. Dbejte proto vždy potřebné opatrnost. 

Výrobek odpovídá normě ČSN EN 14120, třída účinnosti: 1 – vhodné pro běžné sportování. 

Podle téže normy se chrániče dále dělí dle maximální hmotnosti uživatele takto: 

A. Max. hmotnost uživatele do 25 kg. 

B. Max. hmotnost uživatele od 25 kg do 50 kg. 

C. Max. hmotnost uživatele nad 50 kg. 

Chrániče vždy vybírejte s ohledem na účinnost a tělesnou hmotnost. 

Číslo výrobku Třída 

11876, 11878, 16, 5478, 5486 A 

5471 C 

15996, 16782 B 

263 B 

11880, 11882 B 

MATERIÁL VÝROBKU 

Vnější část PVC 

Vnitřní část Nylon 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

• Manuál čtěte pozorně a ponechte si ho pro budoucí nahlédnutí. 

• Vyzkoušejte více velikostí a vyberte si tu, která Vám nejlépe padne. Chránič musí perfektně 
sedět. Párové chrániče používejte vždy oba současně. 

• Výrobek si vybírejte s ohledem na uvedenou třídu i max. hmotnost a dané limity nikdy 
nepřekračujte. 

• Chrániče jsou vhodné pro jízdu na skateboardu, dvouřadých a jednořadých bruslích. Chrániče 
nejsou určeny pro lední hokej. 

• Chrániče neposkytují ochranu při pádu ve vyšších rychlostech (rychlostní limit dle konkrétního 
výrobku) a poskytují pouze omezenou ochranu při nárazech na stacionární objekty. 
Neposkytují ochranu při kolizi s jinými dopravními prostředky. 

• Chrániče nejsou určeny pro použití na motorkách nebo motorových vozidlech obecně. 

• Chrániče si sami neupravujte, abyste nesnížili jejich bezpečnost. 

• Chrániče nepoužívejte při teplotách pod 5 °C nebo nad 50 °C. Za těchto podmínek může být 
stupeň ochrany značně redukován. 

• Před každým použitím je nutno zkontrolovat případné poškození výrobku. Obzvláště nutné je 
to po kolizi, pádu nebo nehodě. 

• Pokud objevíte známky poškození, praskliny nebo jiná porušení, chrániče nepoužívejte. 

• Chrániče musí být správně upevněny, aby poskytovaly ochranu. 
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• Suché zipy musí být čisté, aby správně držely. 

• Pokud se sníží přilnavost suchých zipů, musí být ihned vyměněny za nové. 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ 

Nikdy si nezapomeňte vzít chrániče. Pamatujte, že žádný chránič nemůže poskytnout absolutní 
ochranu a jezděte proto opatrně. Vždy použijte helmu a sadu chráničů, která obsahuje chrániče kolen, 
zápěstí a loktů. 

PŘIPEVNĚNÍ CHRÁNIČŮ KOLEN A LOKTŮ 

1. Odepněte suchý zip. 

2. Přiložte chránič na koleno, paži/loket tak, aby plastový kryt překrýval chráněné místo. Pokud 
má chránič punčochový návlek, doporučujeme ho přetáhnout přes chráněné místo (paže, 
noha). 

3. Pásky omotejte kolem chráněných tělesných partií a přitlačte konce se suchým zipem do sebe 
tak, aby držely.  

4. Chrániče loktů a kolen musí pevně držet na místě a nesmí klouzat dolů. Jedině tak mohou 
poskytnout tu nejlepší ochranu. Popruhy neutahujte příliš pevně, abyste nepřerušili krevní 
oběh v končetině. 

5. Opačným postupem chrániče sundáte. 

 

PŘIPEVNĚNÍ CHRÁNIČŮ ZÁPĚSTÍ 

1. Odepněte suchý zip. 

2. Levý chránič je označen nápisem “left” (levý) a pravý chránič nápisem “right” (pravý). 

3. Prostrčte palec levé ruky skrze otvor tak, aby dlaň směřovala čelně k plastové ochraně. 

4. Delší pásek se suchým zipem omotejte kolem lokte a zapněte. 

5. Horní a dolní pásek musí bát omotán a zapnut na správném místě. 

6. Ujistěte se, že umělohmotné kryty jsou správně umístěny. 

7. Totéž opakujte u druhé ruky. 

8. Chrániče musí být správně zapnuty, aby nesklouzávaly. Neutahujte je ale příliš, abyste 
neomezili průtok krve v končetinách. 

 
 

Levý Pravý 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Pomocí kartáče odstraňte hrubší nečistoty z chráničů. 

• Odolná špína může být odstraněna praním ve vlažné vodě nebo v čistícím roztoku. Poté je 
nutno chránič opláchnout čistou vodou. 

• Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva. 

• Chrániče neperte v pračce a neždímejte je. Nesmí se žehlit. 

   
  

Pouze ruční 
mytí 

Nesmí se bělit Nesušit v bubnové 
sušičce 

Nesmí se žehlit Nesmí se 
chemicky čistit 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 

• Výrobek chraňte před přímým sluncem. Během skladování nebo přepravy výrobek chraňte 
před vysokými teplotami, abyste zabránili jeho poškození. 

• Nesprávné skladování může výrazně snížit životnost i funkčnost výrobku. 

• Pouze nepoškozené vybavení může poskytnout tu nejlepší ochranu. 

• Chraňte před ohněm a před tepelnými zdroji. 

VELIKOSTNÍ TABULKA 

Označení Velikost 

S do 120 cm 

M od 120 cm do 160 cm 

L od 150 cm do 180 cm 

XL od 170 cm do 200 cm 

POZNÁMKA: Při volbě správné velikosti přihlédněte k výšce postavy a k tělesným proporcím. 
Vyzkoušejte více velikostí a zvolte si tu optimální. 

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. 
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„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.  

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.  
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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:  

 


