
CAMELBAK® IMPACT™ PROTECTOR 
INFORMACE O PRODUKTU A NÁVOD K POUŽITÍ 
 
OCHRANNÁ FUNKCE 
CamelBak® Impact™ Protector slouží jako ochrana při nárazu. Určen je pro aktivity, kde hrozí riziko 
pádu, zejména pro horskou cyklistiku, ale také pro motocykly a další sportovní aktivity s podobnými 
riziky. 
Certifikovaný zádový chránič absorbuje část energie nárazu a může snížit nebezpečí zranění, 
nemůže mu ale při nehodě zabránit! 
 
CERTIFIKACE EN 
Tento zádový chránič byl vyvinut a testován podle normy EN 1621- 2:2014 pro zádové chrániče a 
dosáhl 2. stupně této normy. Camelbak® Impact ™ Protector byl testován a certifikován pod názvem 
Back Protector CB.01. 
Pro stanovení úrovně ochrany dle normy EN 1621-2 byl použit test, kdy z výšky 1 metru bylo shozeno 
těleso o hmotnosti 5 kg (kinetická energie 50 J) na chránič ležící na kovadlině. Zabudovaný měřící 
systém (připojený ke kovadlině) zaznamenává zbytkovou energii pod chráničem. Je-li průměrná 
zbytková energie menší než 9 kN, chránič zad splňuje požadavky pro 2. stupeň normy. Průměrná 
hodnota vychází z 5 měření jdoucích za sebou, jejichž hodnota zbytkové energie nepřesáhne 12 kN. 
Camelbak® Impact™ Protector splnil podmínky pro udělení stupně 2. (norma EN 1621-2:2014 má dva 
stupně, druhý je tedy nejvyšší). 
 
VYSVĚTLIVKY 
CE: prohlášení o shodě osobních ochranných pomůcek (PPE) podle ustanovení směrnice 89/686/CEE 
ve znění pozdějších předpisů; 
 
CamelBak Products LLC: název výrobce 
 
Back protektor CB.01: přesný název certifikovaného chrániče 
 
piktogram „info knížečka“ – doporučení pro uživatele k přečtení návodu k použití 
 
piktogram pro zjištění velikosti – měřeno od ramen k pasu v cm 
 
piktogram pro povolení užití chrániče motocyklisty (FB = full back - celá záda) spolu se získaným 
stupněm úrovně ochrany 
 
NÁVOD K POUŽITÍ / NASTAVENÍ 
Před zakoupením batohu s tímto chráničem zad je třeba si batoh vyzkoušet, zda vám vyhovuje a 
dobře sedí na zádech. Vždy mějte chránič správně vložený v příslušné komoře batohu.  
 
Aby bylo možné dosáhnout ochrany zad v plném rozsahu poskytovaném tímto chráničem, musí 
posazení na zádech splňovat tato kritéria:  
 
- ve vaší obvyklé jezdecké pozici batoh (s chráničem) nezpůsobuje pocit nepohodlnosti a nijak vám 
nebrání v ovládání kola (nebo motocyklu) 
 
- chránič je umístěn na správném místě, které má chránit 
 
Všechny přezky a pásky na batohu musí být správně upevněny. Pásky nesmí být utaženy příliš těsně, 
aby nedocházelo k omezení pohybu. Chránič musí být umístěn blízko u těla. 
 



Upozornění: v případě, že by chránič byl příliš velký, mohla by o něj zavadit přilba a tím by mohlo 
dojít k nebezpečným situacím při jízdě. 
 
ROZMĚRY 
VELIKOST: jedna velikost 
DÉLKA TRUPU: 39-43 cm 
 
NÁVOD NA ÚDRŽBU 
Před čištěním vyjměte chránič z komory batohu a chránič otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 
žádná rozpouštědla ani jiné chemické látky! 
Chránič skladujte na suchém a dobře větraném místě, z dosahu přímého slunečního záření a 
tepelných zdrojů. Chránič nenechávejte uložený pod těžkými předměty, mohlo by dojít k jeho 
deformaci či jinému poškození. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
V případě, že batoh po nehodě vykazuje poškození, musí být zkontrolován stav chrániče. Chránič by 
měl být bez úlomků, trhlin nebo promáčklin. Máte-li podezření, že je chránič poškozený, ihned ho 
přestaňte používat. 
Pěnové vrstvy chrániče absorbují nárazovou energii, ale každý náraz snižuje funkci chrániče a může 
dojít k poškození ochranného systému. Proto doporučujeme výměnu chrániče za nový po každé 
významné nehodě, aby ochranné vlastnosti byly zachovány. 
 
CamelBak® Impact ™ Protector nemůže zabránit nehodám ani z nich vyplývajícím zraněním. 
Bezpečná jízda je nejefektivnější způsob, jak snížit riziko úrazů a nehod. Doporučujeme používat 
tento produkt spolu s ostatními osobními ochrannými pomůckami. Ovšem ani tak nemůže být 
zaručeno, že při nehodě nedojde ke zlomeninám, odřeninám, poškození vnitřních orgánů nebo jiným 
úrazům. Žádný zádový chránič nemůže zabránit zranění páteře a nemůže ani zaručit plnou ochranu. 
 
Upozorňujeme, že extrémní změny počasí a teplot, použití chemických rozpouštědel a jakékoliv 
úpravy chrániče mohou mít vliv na jeho ochrannou funkci. 
 
Jakákoli změna nebo změny chrániče zad může snížit jeho výkon nebezpečným způsobem. 
Tento výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky. 
Pro další informace kontaktujte prosím výrobce. 
V případě, že chránič páteře již není možné použít, prosíme o jeho recyklaci. Informace o recyklaci 
najdete na internetové adrese www.CamelBak.com. 
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CAMELBAK® IMPACT ™ PROTECTOR 
Vyroben je z vrstvené termo-elastické pěny dvojí hustoty, která zmírňuje nárazy, přitom je pružná, 
lehká a má nízký profil. Vysoce kvalitní vícevrstevná lehká pěna s perforací zaručuje vysokou pružnost 
vložky. 
 
Při testech bylo dosaženo pohlcení až 94 % nárazové energie. 
 
Vložka je schopna pohlcovat opakované nárazy. 
 
Dodavatel pro ČR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181; 
www.progresscycle.cz 


