
 

 

Chrániče na kolečkové brusle a skateboardy – CS200, CS201,  CS202, CS202/1,  CS380                                                                                             

                                                                                CS203 – sada ,  CS204 – sada, CS702 – sada,  

ČSN EU 14120  -   Třída účinnosti 1 

 

Popis : plastová výztuha – PP 

           vnitřní výplň – polyuretanová pěna 

           textilní obal – nylon 

           stahovací pásky – gumová pružinka   

 

Třída 1 – určeno pro rekreační účely 

Třída 2 – určeno pro závodní a akrobatický sport  

 

Návod na použití 

Výběr vhodných velikostí – Rozsah A  - s hmotností do 25 kg – velikost  XS, S  

             Rozsah B – s hmotností od 25 do 50 kg -  velikost M, L 

                 Rozsah C – s hmotností nad 50 kg  - velikost XL 

 

Toto je pouze orientační ukazatel, protože také záleží na typu postavy a na průměru a délce končetin. Suché 

zipy na upnutí umožňují upravit upevnění chrániče podle konkrétní potřeby. 

                                                  

Použití chráničů: rozepněte upevňovací řemínky a navlékněte chránič. Chrániče musí být pevně utaženy, aby 

se nemohly sesmeknout. Pro při výběru vyzkoušejte více velikosti, a byste vybrali tu, která vám bude nejlépe 

vyhovovat. Dbejte však na to, aby jejich přílišným utažením nebyl omezen krevní oběh.  

Návod na ošetření: chrániče po použití otřete hadrem a nechejte vyschnout při pokojové teplotě. Nedávejte do 

blízkosti tepelných zdrojů. Výrobky je možné prát v mýdlové vodě do teploty 30 stupňů Celsia, schnout musí 

při běžné teplotě. Výrobek se nesmí chemicky čistit a nesmí se žehlit, aby nedošlo ke zničení polyuretanové 

měkké výplně chráničů, případně k tepelné deformaci plastových výztuh chráničů. 

Po jízdě nebo po pádech vždy pečlivě zkontrolujte všechny části chráničů.  

Záruční lhůta: na chrániče je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se neposkytuje na běžné 

opotřebení, na  mechanické poškození a na závady vzniklé v důsledku nevhodného používání. Vzhledem 

k jednoduchému charakteru výrobku může být skutečná životnost nadměrně zatěžovaného výrobku kratší než je 

záruční lhůta. Zde záleží na stupni opotřebení, kdy chránič přestane plnit svoji hlavní ochrannou funkci. 

Varování : 

Největším nebezpečím pro uživatele kolečkových bruslí a skateboardů jsou pády na zem a nárazy do pevných 

překážek, což může vést k vážným úrazům. Chrániče zápěstí, dlaní, kolen a loktů jsou určeny k tomu, aby 

uživatele částečně ochránily před odřeninami, pohmožděninami. Chrániče jsou pouze pomůckou, která zmírní 

následky případných pádů a nárazů na pevné překážky, a to i v případech,  kdy jsou správně nasazeny a řádně 

použity. V žádném případě neochrání uživatele před všemi úrazy při sportovních nehodách. 

V případě jakéhokoli poškození (odtržení stahovacích pásků, odtržení plastové výztuhy apod.) ztrácí chrániče 

svoji účinnost a je proto nutné je buď opravit nebo vyměnit.  

 

Dovozce: ACRA s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily       

Vyrobeno v Číně 

www.acra.cz                                                                                                         This is washing notice 

http://www.acra.cz/

