CAMELBAK® IMPACT™ PROTECTOR - INFORMÁCIE O PRODUKTE A NÁVOD NA POUŽITIE
OCHRANNÁ FUNKCIA
CamelBak® Impact ™ Protector slúži ako ochrana pri náraze. Určený je pre aktivity, kde hrozí riziko
pádu, najmä pre horskú cyklistiku, ale aj pre motocykle a ďalšie športové aktivity s podobnými
rizikami.
Certifikovaný chrbtový chránič absorbuje časť energie nárazu a môže znížiť nebezpečenstvo zranenia,
nemôže mu ale pri nehode zabrániť!
CERTIFIKÁCIA EN
Tento chrbtový chránič bol vyvinutý a testovaný podľa normy EN 1621- 2: 2014 pre chrbtové chrániče
a dosiahol 2. stupeň tejto normy. CamelBak® Impact ™ Protector bol testovaný a certifikovaný pod
názvom Back Protector CB.01
Pre stanovenie úrovne ochrany podľa normy EN 1621-2 bol použitý test, kedy z výšky 1 metra bolo
zhodené teleso s hmotnosťou 5 kg (kinetická energia 50 J) na chránič ležiaci na nákove. Zabudovaný
merací systém (pripojený ku nákove) zaznamenáva zvyškovú energiu pod chráničom. Ak je priemerná
zvyšková energia menšia ako 9 kN, chránič chrbta spĺňa požiadavky pre 2. stupeň normy. Priemerná
hodnota vychádza z 5 meraní idúcich za sebou, ktorých hodnota zvyškovej energie nepresiahne 12
kN.
CamelBak® Impact ™ Protector splnil podmienky pre udelenie stupňa 2. (norma EN 1621-2: 2014 má
dva stupne, druhý je teda najvyšší).
VYSVETLIVKY
CE: vyhlásenie o zhode osobných ochranných pomôcok (PPE) podľa ustanovení smernice 89/686 /
CEE v znení neskorších predpisov;
CamelBak Products LLC: názov výrobcu
Back protektor CB.01: presný názov certifikovaného chrániča
piktogram "info knižočka" - odporúčania pre užívateľa na prečítanie návodu na použitie
piktogram pre zistenie veľkosti - merané od ramien k pásu v cm
piktogram pre povolenie použitia chrániča motocyklistov (FB = full back - celý chrbát) spolu so
získaným stupňom úrovne ochrany
NÁVOD NA POUŽITIE / NASTAVENIE
Pred zakúpením batohu s týmto chráničom chrbta je potrebné si batoh vyskúšať, či vám vyhovuje a
dobre sedí na chrbte. Vždy majte chránič správne vložený v príslušnej komore batohu.
Aby bolo možné dosiahnuť ochranu chrbta v plnom rozsahu poskytovanom týmto chráničom, musí
usadenie na chrbte spĺňať tieto kritériá:
- Vo vašej obvyklej jazdeckej pozícii batoh (s chráničom) nespôsobuje pocit nepohodlnosti a nijako
vám nebráni v ovládaní bicykla (alebo motocykla)
- Chránič je umiestnený na správnom mieste, ktoré má chrániť
Všetky pracky a pásky na batohu musia byť správne upevnené. Pásky nesmú byť utiahnuté príliš
tesne, aby nedochádzalo k obmedzeniu pohybu. Chránič musí byť umiestnený blízko pri tele.

Upozornenie: v prípade, že by chránič bol príliš veľký, mohla by o neho zavadiť prilba a tým by mohlo
dôjsť k nebezpečným situáciám pri jazde.
ROZMERY
VEĽKOSŤ: jedna veľkosť
DĹŽKA TRUPU: 39-43 cm
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Pred čistením vyberte chránič z komory batohu a chránič utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte
žiadne rozpúšťadlá ani iné chemické látky!
Chránič skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a
tepelných zdrojov. Chránič nenechávajte uložený pod ťažkými predmetmi, mohlo by dôjsť k jeho
deformácii či inému poškodeniu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade, že batoh po nehode vykazuje poškodenie, musí byť skontrolovaný stav chrániča. Chránič
by mal byť bez úlomkov, trhlín alebo premáčklin. Ak máte podozrenie, že je chránič poškodený,
okamžite ho prestaňte používať.
Penové vrstvy chrániča absorbujú nárazovú energiu, ale každý náraz znižuje funkciu chrániča a môže
dôjsť k poškodeniu ochranného systému. Preto odporúčame výmenu chrániče za nový po každej
významnej nehode, aby ochranné vlastnosti boli zachované
CamelBak® Impact ™ Protector nemôže zabrániť nehodám ani z nich vyplývajúcim zraneniam.
Bezpečná jazda je najefektívnejší spôsob, ako znížiť riziko úrazov a nehôd. Odporúčame používať
tento produkt spolu s ostatnými osobnými ochrannými pomôckami. Avšak ani tak nemôže byť
zaručené, že pri nehode nedôjde k zlomeninám, odreninám, poškodeniu vnútorných orgánov alebo
iným úrazom. Žiadny chrbtový chránič nemôže zabrániť zraneniu chrbtice a nemôže ani zaručiť plnú
ochranu.
Upozorňujeme, že extrémne zmeny počasia a teplôt, použitie chemických rozpúšťadiel a akékoľvek
úpravy chrániča môžu mať vplyv na jeho ochrannú funkciu.
Akákoľvek zmena alebo zmeny chrániča chrbta môžu znížiť jeho výkon nebezpečným spôsobom.
Tento výrobok neobsahuje žiadne škodlivé látky.
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím výrobcu.
V prípade, že chránič chrbtice už nie je možné použiť, prosíme o jeho recykláciu. Informácie o
recyklácii nájdete na internetovej adrese www.CamelBak.com
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Vyrobený je z vrstvenej termo-elastickej peny dvojitej hustoty, ktorá zmierňuje nárazy, pritom je
pružná, ľahká a má nízky profil. Vysoko kvalitná viacvrstvová ľahká pena s perforáciou zaručuje
vysokú pružnosť vložky. Vložka je schopná pohlcovať opakované nárazy.
Pri testoch bolo dosiahnuté pohltenie až 94% nárazovej energie.
Dodávateľ pre SR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181;
www.progresscycle.sk

