
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ– HU

IN 15939 Térd és sípcsontvédő protector W-TEC VP900

Kedves Vásárlónk,

Köszönjük,  hogy megvásárolta  a  W-TEC térd és sípcsontvédőt.  Kiváló  minőségű PP héjból,  EVA
védőhabból  és  rugalmas  zsinórból  készül  a  maximális  kényelem  és  védelem  érdekében.  A
részletes  összetételt  a  címkén vagy  a  termékleírásban találja  a  www.insportline.cz  címen.  A
protector alkalmas motocross (MX), offroad (ATV) és enduro közben. Használható downhill (DH)
során is ajánlott. A terméket csak ezekre az outdoor tevékenységekre használja.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

• A védőfelszerelés csak akkor tud megfelelő védelmet nyújtani,  ha jól  illeszkedik és jól  meg van
húzva.

• Semmilyen módon ne módosítsa a protektort,  és ne próbálja meg egyedül megjavítani.  El  fogja
veszíteni védő tulajdonságait. Ha meg kell javítania a védőt vagy ki kell cserélnie egyes alkatrészeit,
vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

•  A  helytelen  használat,  módosítások  vagy  szennyeződés  veszélyeztetheti  a  termék  védelmi
tulajdonságait és növelheti a sérülések kockázatát.

• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a protektor megfelelően van e rögzítve.

• Ez a védő csak más védőfelszereléssel és ruházattal használható. A szükséges védelem csak akkor
érhető el, ha az összes védőelem megfelelően meg van húzva és jó állapotban van.

• Minden esés után gondosan ellenőrizze a protektot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérült-
e meg.

• A védőt csak arra a célra használja, amelyre szánták és tervezték.

• Használja és viselje megfelelően a protektort, különben sérülhetnek a védelmi tulajdonságai.

• Nem tűzálló a protektor, ezért nem képes megvédeni a hőtől vagy a tűztől.

FIGYELEM: Egyetlen  védőeszköz  vagy  védőfelszerelés  sem  akadályozhatja  meg  teljesen  a
sérüléseket.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért, sérülésekért
vagy bármilyen negatív következményekért.



HASZNÁLAT

Csúsztassa a protektort a térdére úgy, hogy a kemény héjszerkezet kifelé nézzen. Állítsa be és húzza
meg a hevedereket a védő hátoldalán, és győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzítve van,
nem csúszik  le a térdén és a sípcsontján,  de ugyanakkor semmilyen módon nem korlátozza
mozgását.

A  protector  kipróbálása  közben  ugyanabban a  helyzetben  legyen,  mint  egy  motorkerékpáron,  és
ügyeljen arra, hogy a védő ne korlátozza a mozgását. Első alkalommal több időt vehet igénybe a
protektor beállítása.

Ne viseljen túl sok réteg ruhát a protektorok alatt. Negatívan befolyásolhatják a védő tulajdonságait.

VIGYÁZAT: Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a védőeszköz nem piszkos vagy sérült.
Ellenőrizze, hogy a védőelemek megfelelően vannak-e rögzítve.

Ne csavarja vagy hajlítsa meg túlságosan a protektort,  mert ez kárt okozhat benne, és negatívan
befolyásolhatják a védő tulajdonságait.

Az protektort csak olyan motorkerékpárokon használja, amelyekre alkalmas. Ne használja más célra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ne mossa gépben a védőt.

Óvja a védőt a sérülésektől,  és mindig ellenőrizze,  hogy megfelelően van-e rögzítve.  Ne tegye ki
közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak. Tárolja a védőt száraz, jól szellőző helyen. Minden
használat után hagyja a védőt szobahőmérsékleten megszáradni. A gyorsabb száradáshoz ne
használjon hajszárítót vagy más hőt kibocsátó terméket.

Ne tegye ki a protektort közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.

Ne feledje, hogy a termék élettartamát közvetlenül befolyásolja az, hogy hogyan használja és hogyan
ápolja. A jótállási időnek nem kell megfelelnie a termék élettartamának. Három év használat után
ajánlott a terméket kicserélni.

HA MÁR NINCS SZÜKSÉGE A TERMÉKRE

Ne szennyezze környezetét, ha már nincs szüksége a protektorra. Ne égesse el és ne törje szét a
védőt. A helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően szabaduljon meg a protektortól, és helyezze
a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
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