
 
 

 

Használati útmutató 

IN158, IN16, IN264, IN263 IN 1391, IN 1392 modellekhez 

 

Védők felhelyezése: Oldja szét a rögzítő pántokat és helyezze a védőt a térdére úgy, hogy a kemény rész 

az elülső oldalon legyen. A könyökvédő kemény rész a könyökön kell hogy legyen, a csuklóvédőn 

bújtassa át a hüvelykujját. Fontos a jobb és a bal oldal betartása. A védők jelölése L- bal kéz, R- jobb kéz. 

A védőket erősen húzza össze, hogy ne csússzanak le. A nagyságot a tépőzárral állítsa be. Vigyázzon arra, 

hogy a túlzott összehúzással ne korlátozza a vérkeringést. 

 

Kezelési utasítás: A védőket használat után törölje le puha ronggyal és szobahőmérsékleten hagyja 

megszáradni. Ne helyezze hősugárzó közelébe. NE HASZNÁLJA 5 C- NÁL ALACSONYABB ÉS 50 C-

NÁL MAGASABB HŐMÁRSÉKLETEN, MERT MEGVÁLTOZNAK AZ ANYAG PARAMÉTEREI, 

ÉS NEM NYÚJTANAK UGYANOLYAN BIZTONSÁGOT. 

Ne végezzen a védőkön semmiféle átalakítást. Mindig használja mindkét végtagjára a védőket és 

megfelelő módon helyezze fel. Helytelen használat esetén veszélyesen csökken a védelem hatásfoka. 

Használat illeve esések után figyelmesen ellenőrizze a védő minden részét. Ha észrevehetően sérült ne 

használja tovább és azonnal selejtezze ki. 

 

Jótállási bizonylat: A védőkre a vásárlás időpontjától számítva 24 hónap jótállási időt nyújtunk. A 

jótállás nem vonatkozik a folyamatos elhasználódásra, külső sérülésekre, és a helytelen használat 

következtében kialakult meghibásodásokra. Legnagyobb veszélyforrások az esések, akadályütközések 

melyek komoly sérülésekhez vezethetnek. A térd- , könyök- és csuklóvédő arra szolgál, hogy használóját 

megóvja a horzsolásoktól, ütésektől, csonttörésektől, de csak abban az esetben, ha helyesen van 

felhelyezve és rendeltetés szerűen használva. Viszont nem óv meg minden sérüléstől ami sportbaleset 

közben keletkezhet. 

 

1. osztály – védők, amelyek alkalmasak a standard sportoláshoz. 

2. osztály – védők, amelyek alkalmasak az akrobatikus sportoláshoz. 

 

Modellek IN158, IN16, IN264, IN263, IN 1391, IN 1392 – 1. osztály 

Ha a védőket standard sportoláshoz használja ajánljuk az 1. osztály modelljeit. 

Ha a védőket akrobatikus sportoláshoz használja, a második osztály modelljei közül vásároljon. 

 

Nagyság helyes megválasztása: 

S nagyság – 120 cm- ig, M nagyság – 120 –160 cm- ig, L nagyság – 150 – 180 cm- ig 

XL nagyság – 170 – 200 cm- ig 

 

A nagyság megválasztásakor vegye figyelembe a testmagasságot és a testméreteket. Próbáljon ki 

több méretet, és válassza a leginkább megfelelőt. 

 

Anyaga: PVC – külső rész 

              NYLON – belső rész 
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