
ŠČITNIK HRBTA ZA DESKARJE JUNIOR ROZA RAZLIČNE 

VELIKOSTI 

ES34503X (ES34503, ES34504, ES34505) 

 

LASTNOSTI:  

 Spredaj trda lupina 

 Brezstopenjsko nastavljive elastične naramnice 

 Elastičen pas z ježkom 

 Podložen zadnji del 

 Material: 25% poliester, 25% polipropilen, 23% polietilen, 10% 

poliamid, 10% pena, 7% drugi 

 Standard: ČSN EN 1621-2, razred 1 

 Prezračevalni material 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Zato skrbno preberite naslednja navodila za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z 

navodili in v predviden namen. Ta navodila dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam 

jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

INFORMACIJSKI LIST ZA ŠČITNIKE ZA HRBET, KI SE NOSIJO SKUPAJ Z 

OBLAČILI ZA MOTORNO KOLO OZ. ZIMSKO ŠPORTNO OPREMO ALI 

ZAŠČITNO OBLEKO. 

 

Zasnovani, proizvedeni in testirani so v skladu z evropskim standardom 1621-2:2014 LEVEL 

1 za naprave za zaščito proti mehanskim udarcem. 

 



POZOR: 

Ta ščitnik (če ga uporabljate in nosite pravilno) lahko na območju, ki ga ščiti, 

ublaži z mehanskimi udarci povezane posledice. 

Vendar pa ne zagotavlja popolne zaščite. Poškodb hrbtenice ali zlomov ne more 

preprečiti. 

 

POMEN ZNAKA „CE“ 

Odtisnjena oznaka „CE“ na zaščitni opremi potrjuje skladnost izdelka z ustreznim standardom 

in uredbo Evropske skupnosti, ki takšno označitev zahteva in poleg tega potrjuje, da je bila 

varovalna oprema testirana v skladu s pravili ES - preizkus tipa. 

 

STOPNJA ZAŠČITE 

 

Zaščitna stopnja ”1”, “test trdnosti“: jakost udarca 50J, prenešena preostala moč je manjša od 

18 kN. 

Zaščitna stopnja ”2”, “ test trdnosti“: jakost udarca 50J, prenešena preostala moč je manjša od 

9 kN. 

Stopnja zaščite je odtisnjena na v ščitniku všitem lističu z navodili za vzdrževanje ali 

neposredno na površini materiala. 

 

Ščitnik nudi (če ga pravilno uporabljate in nosite) omejeno zaščito za posledice močnih 

mehanskih sil, ki nastopijo ob padcu ali trku. Tako lahko pri padcu z motorjem ali kolesom ali 

pri katerem izmed zimskih športov npr. omili obseg odrgnin in zmečkanim na območju, ki ga 

ščiti. Ne garantira pa popolne zaščite telesa! 

 

Motoristom, kolesarjem in ljubiteljem zimskih športov zato priporočamo uporabo ščitnika za 

hrbet, če le tega ne razumete kot poziv k nepazljivosti ali večjemu tveganju. 



Obseg zaščite, ki jo nudi ščitnik za hrbet ostaja neomejen, dokler njegove izvorne lastnosti 

ostajajo nespremenjene. Zato brez dovoljenja proizvajalca ne smete izvajati modifikacij in 

popravil. 

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki izvirajo iz 

neodobrenih sprememb ali uporabe ščitnika. 

 

PREDVIDENA UPORABA 

Ta ščitnik za hrbet je bil zasnova za motoriste, kolesarje in zimske športnike in se ga lahko 

uporablja v kombinaciji s prilegajočo se zaščitno opremo oz. obleko. 

 

OPOMBE K UPORABI 

Za zagotavljanje prave funkcije ščitnika je pomembno, da ga nosite z udobnim oblazinjenjem 

obrnjenega navznoter vzdolž hrbtenice. Pazite, da napis pri tem ostane čitljiv in da ni obrnjen 

„na glavo“. 

 

NADALJNJA PRIPOROČILA K SMERI NAMEŠČANJA 

Ta zaščitnik je na voljo v različnih velikostih. Prosimo, uporabite zaščitnik glede velikosti 

telesa. 

 

S (116-128 cm), M (128-146 cm), L (140-152 cm) 

OPOMBA: Ko ste ščitnik namestili v skladu z navodili, preverite njegovo lego, tako da čez ščitnik 

oblečete vašo jakna ter se poskušate premikati tako, kot se boste kasneje na motorju ali na kolesu ali pri 

zimskem športu. 

POZOR: 

Pomembno je, da ščitnik pred uporabo natančno pregledate, saj bi morebitne 

poškodbe kot so prelomi ali razpoke (tudi če so neznatne) lahko vplivale na funkcijo zaščitne 

opreme. V primeru poškodb ali če je zaradi učinkov mehanskih poškodb ščitnik obrabljen, ga 

morate zamenjati za novega. 

Ščitnik za hrbet je v svoji zaščitni funkciji učinkovit le, če je pravilno nameščen in 

nepoškodovan. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali posledice, 

ki je posledica nepravilne uporabe ali nošenja neustreznih oblačil, ki niso potrebna ali so 

neprimerna za namestitev zaščitne opreme. 

 



OMEJITVE UPORABE 

Testi za ugotavljanje absorbcijskih zmogljivosti ob padcu so bili po predpisih izvedeni pri 

temperaturi zraka med 15°C in 22°C ter pri relativni vlagi med 60% in 70%. Ob drugačnih 

vrednostih se absorbcija ščitnika hrbta lahko spremeni. Preko ščitnika za hrbet morate obvezno 

nositi posebna oblačila. 

V nobenem primeru ne smete nositi samo ščitnika oz. ščitnika ne smete nositi preko vseh ostalih 

oblačil. 

 

OBMOČJE ZAŠČITE 

Ščitnik za hrbet skrbi za zaščito  

Prikazane zaščitne cone (1). 

Če ščitnik za hrbet spremenite 

ali če uporabljate poškodovan 

ščitnik, zaščita ni več  

zagotovljena. 

 

 

SHRANJEVANJE, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 

Da bi ščitnik ohranili v dobrem stanju, vam priporočamo, da ga shranjujete v suhem in dobro 

prezračenem prostoru, stran od virov toplote, oken in vrat ali drugih steklenih površin. Tako 

preprečite, da bi bil ščitnik neposredno izpostavljen soncu. Temperatura v prostoru, v katerem 

shranjujete ščitnik nikoli ne sme pasti pod 5 °C ali preseči 70 °C (npr. poleti v avtu). Izogibajte 

se tako ekstremnemu mrazu kot vročini. 

Paziti morate na to, da ščitnik shranjujete z notranjo stranjo obrnjeno navzven, brez da bi bili 

nanj postavljeni težki predmeti, ki bi lahko deformirali ali poškodovali ščitnik.  

Obvezno priporočamo, da po vsaki uporabi preverite morebitne prelome ali druge okvare zadrg 

in drugih sistemov pritrjevanja. Če odkrijete neznatne razpoke ali poškodbe, za nadaljnje 

mnenje kontaktirajte proizvajalca. Če so poškodbe večje, morate zaščitno opremo takoj 

zamenjati. 

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za posledice popravil ali modifikacij zaščitne 

opreme, ki jih ni izvedel sam proizvajalec. 



POZOR: 

Stik z agresivnimi kemičnimi sredstvi (kisline, olja, razredčila itd.) 

lahko povzroči poškodbe na zaščitni opremi. 

 

Za čiščenje zaščitne opreme (oblačila in ščitnik je pri čiščenju potrebno ločiti) je dovolj, da 

zunanjo stran obrišete s suho krpo in tako odstranite prah in madeže. 

 

 

 

ŽIVLJENJSKA DOBA ŠČITNIKA ZA HRBET 

Če ščitnik za hrbet skrbno čuvate tako kot je opisano ter ga ne izpostavljate mehanskim 

udarcem, lahko ohranjate njegovo zaščitno funkcijo dlje časa. Življenjska doba ščitnika je zlasti 

odvisna od efektivne uporabe, iz nje izhajajoče obrabe materialov ter od klimatskih razmer in 

drugih okoljskih faktorjev. 

Glede na obremenitev priporočamo, da redno preverjate stanje ščitnika ter ga po potrebi 

nadomestite z novim. Ščitnik je potrebno po 5 letih zamenjati. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Embalažo in proizvod odložite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti odložite 

pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. Upoštevajte 

trenutno veljavne predpise. 

 

 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: ES RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice 
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