
Material:
- Neopren: 0.12%
- Spandeks/poliamid: 0.06%
- Inteligentna PU pena: 0.68%
- Aramidna tkanina: 0.13%
- Poliester Terylene/Spandeks: 0.03%

Prilagoditve 

Odprite trak za prilagajanje in nogo vstavite skozi varovalno nogavico v Odprite trak za prilagajanje in nogo vstavite skozi varovalno nogavico v 
ščitniku, zagotovite, da je ščitnik piščali na dnu. Trakove potisnite skozi 
zanke na notranji strani kolenskega ščitnika in prilagodite trakove za tesno 
prileganje ščitnika ob koleno. Ko imate vaš ščitnik pravilno nameščen 
preverite ali ste sposobni za varno uporabo ali vožnjo vašega vozila. Prosim 
obrnite se na svojega prodajalca ali pa se obrnite na podjetje Leatt, če 
potrebujete dodatne nasvete o pravilnih nastavitvah ali prilagoditve same 
zaščitne opreme. zaščitne opreme. 

Čiščenje

VVedno upoštevajte navodila za pranje natisnjena na nalepki na obleki, saj 
lahko z uporabo alternativnih materialov s posebnimi lastnostmi za pranje, 
lahko poškodujemo ali uničimo material. Če so sestavni deli ščitnika 
umazani, lahko uporabimo vlažno krpo in obrišemo umazanijo. Uporabljajte 
samo vodo iz pipe. Nikoli ne uporabljajte čistil ali detergentov ali pene za 
pranje ščitnikov, saj se bo v nasprotnem primeru ob uporabi raznih kemikalij 
ali ščetk raven zaščite zmanjšala. 

Podobne snovi za pranje tega izdelka kot so: solventni, čistila, lak za lase… Podobne snovi za pranje tega izdelka kot so: solventni, čistila, lak za lase… 
lahko povzroči škodo, ki je lahko nevidna za uporabnika in ogrozi 
učinkovitost/varnost vašega Leatt ščitnika. Če ste v dvomih, se prosim pred 
čiščenjem ali pranjem vašega ščitnika se obrnite na prodajalca ali 
proizvajalca. Vedno se nanašajte na materialno oznako na produktu. 
Nobeden od materialov, ki je bil uporabljen pri tem produktu ne vsebuje nič 
takega, ki bi lahko bilo nevarno za zdravje ali povzročalo alergijsko reakcijo. 

Vzdrževanje in zastarelost

Za največjo učinkovitost vašega ščitnika, mora biti ščitnik pregledan pred Za največjo učinkovitost vašega ščitnika, mora biti ščitnik pregledan pred 
vsako uporabo. Prenehajte uporabljati zaščito, če se opazi na ščitniku 
škoda ali obrabljenost, deformiranost ali če je ščitnik počen ali pa če je 
notranjost poškodovana. Leatt priporoča, da je potrebno ščitnik zamenjati 
vsake tri leta ob normalni uporabi. Če pride do padca/trčenja in če je 
poškodovan Leatt ščitnik, ga odnesite prodajalcu v pogled in ga po 
potrebi tudi zamenjate. Ne vrtajte lukenj, ne barvajte, ne upogibajte ali 
toplotno obdelate in ne uporabljajte nalepk ali naredite kakšne druge toplotno obdelate in ne uporabljajte nalepk ali naredite kakšne druge 
modifikacije na vašem ščitniku. S tem lahko ogrozite efektivnost in 
varnost vašega ščitnika Leatt.

Skladiščenje in transport

Postavite ščitnike na čisto in suho površino, ter dobro prezračevan prostor, 
stran od neposredne sončne svetlobe ali ekstremnih temperaturnih razlik. 
Ne postavljajte težkih predmetov na zaščito Leatt, saj lahko poškodujete 
tkanino in materiale. Ščitnik, ki je narejen od podjetja Leatt ne sme biti v 
okolju z ekstremnimi temperaturnimi razlikami ali vremenskimi vplivi. 

Pomeni, da je izdelek ali vsebuje kolenski ščitnik 
('' K-Tip A ''), ki ustreza ravni 1 Evropskega standarda 
FpEN 1621-1: 2012

Priporočamo, da se prebere to proizvajalčeve 
navodila iz te knjižice

Pozicija ščitnikov Leatt

Nobena velikost kolenčniko ne more sprejeti vseh razsežnosti telesa zaradi Nobena velikost kolenčniko ne more sprejeti vseh razsežnosti telesa zaradi 
nihanja v višini in različne oblike telesa. Leatt ščitniki zagotavljajo le največjo 
dosegljivo raven zaščite, ko so pravilno nameščeni in ustrezno pritrjeni na 
uporabnika. Kolenčnik mora biti tesno nameščen na kolenu.  Uporabniki naj 
se izognejo izbiri prevelikega ščitnika, saj lahko povzroči in pride tako do 
nevarne vožnje. Če se kolenčnik ne prilega telesu ali ne pokriva nujnih 
področij zaščite je potrebno zamenjati samo velikost: 
Kolenčnik mora biti nameščen centralno na pogačico kolena in vzdolžno Kolenčnik mora biti nameščen centralno na pogačico kolena in vzdolžno 
linijo piščali

Označevanje in etiketiranje

Naslednji diagrami zagotavljajo pomembne informacije o tem izdelku in 
varstvu, ki jo zagotavlja.

V nadaljevanju: 'CE' 'oznaka označuje skladnost z 
zahtevami o zdravju in varnosti iz Priloge II Evropske 
osebne zaščitne opreme je Direktiva 89/686 / EEC

Velikosti

Dual Axis ščitniki so na voljo v teh velikostih (cm):
Upoštevaj spodnjo tabelo za določitev velikosti.

noga

          Velikost           Nad kolenom        Pod kolenom

              velikosti v cm

 minimalna cona zaščite

Velikosti ščitnikov

Spodnje ilustracije prikazujejo dimenzije con zaščite, ki so relativne glede 
na površino, ki je predvidena za produkt.

SLO

NAVODILA ZA UPORABO DUAL AXIS 
ZAŠČITE

Hladna voda    Brez belila       Sušiti  Ne uporabljal     Ne likaj         Ne uporabljaj 
                                                 v senci   sušilnega stroja                                topil

Uporaba z drugo zaščitno opremo

Leatt je oblikoval zaščitno opremo, ki se uporablja s strani udeležencev Leatt je oblikoval zaščitno opremo, ki se uporablja s strani udeležencev 
na moto ali kolesarskih dejavnosti. Dodatno PPE, ki je priporočljivo nositi 
pri aktivnostih z motorjem ali kolesom, vključuje oblačila v skladu z EN 
1395-1:2002, kjer se uporablja v voznem okolju (morda ne bo primerno 
za terensko vožnjo z motorjem ali kolesarjenje) ali drugega primernega 
oblačila zagotavlja popolno zavzemanje za telo, roke in noge; ščitnike v 
skladu z EN 1621-1:2012 (kjer ni že del vašega Leatt ščitnika); rokavice, 
ki so skladne s standardom EN 1394: 2001: čevlji, ki so skladni z EN ki so skladne s standardom EN 1394: 2001: čevlji, ki so skladni z EN 
13634: 2010. Vedno bodi previden, ko opravljaš razne športne aktivnosti 
in uporabljaj/nosi primerno zaščitno opremo.


