
Material:
- Poliester: 30%
- Polipropan: 20%
- EVA: 20%
- Najlon: 15%
- Poliuretan: 12,5%
- Drugo: 2.5%- Drugo: 2.5%

Uporaba z drugo zaščitno opremo

Leatt je oblikoval zaščitno opremo, ki se uporablja s strani udeležencev na Leatt je oblikoval zaščitno opremo, ki se uporablja s strani udeležencev na 
moto ali kolesarskih dejavnosti. Zasnovana je tako, da se uporablja tudi z 
zaščitno vratno opornico Leatt, ki jo je priporočljivo uporabljati v povezavi s 
full-face čelado (glejte informacije o izdelavi in priročnik uporabe, ki je 
priložen vsaki Leatt vratni opornici ali pa se posvetujte s trgovcem ali pa se 
obrnite po nasvet na Leatt). 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 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 13634: 
2010. Vedno bodi previden, ko opravljaš razne športne aktivnosti in 
uporabljaj/nosi primerno zaščitno opremo.

Skladiščenje in transport

Postavite Body Postavite Body Vest ali Body Protector na trden, oblikovan obešalnik in 
postavite ohlapne 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. 

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 modifikacije na vašem ščitniku. uporabljajte nalepk ali naredite kakšne druge modifikacije na vašem ščitniku. 
S tem lahko ogrozite efektivnost in varnost vašega ščitnika Leatt.

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. 

Čiščenje

Majica in ostale komponente so tako narejen, da se lahko odstrani ščitnik. Majica in ostale komponente so tako narejen, da se lahko odstrani ščitnik. 
Pred pranjem je potrebno nujno odstraniti ščitnik. Oblačilo se lahko potem 
opere. Vedno 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 ščitnikopene za pranje ščitnikov, saj se bo v nasprotnem primeru ob uporabi raznih 
kemikalij ali ščetk raven zaščite zmanjšala. 

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

Priporočamo, da se prebere to proizvajalčeve 
navodila iz te knjižice

Pomeni, da je izdelek ali vsebuje polno ščitnik ('' Pomeni, da je izdelek ali vsebuje polno ščitnik ('' 
FB ''), ki ustreza ravni 2 Evropskega standarda 
FpEN 1621-2: 2013

Pomeni, da je izdelek ali vključuje zaščito 
prsnega koša, ocenil kot velikost tipa B, ki 
ustreza ravni 2 Evropskega standarda EN 
1621-3: 2014

Detonira, da je izdelek ali vključujejo zaščito Detonira, da je izdelek ali vključujejo zaščito 
ramo ('' S-Type A ''), ki ustreza ravni 1 
Evropskega standarda EN 1621.1: 2012

Označuje, da je izdelek ali ima vgrajeno 
komolčni ščitnik ('' E-Type B ''), ki ustreza ravni 1 
evropskih standardov EN 1621-1: 2012

Označevanje in etiketiranje

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

Hrbtni ščitnik (Body Protector in Body Vest)
Hrbtni ščitnik mora biti nameščen v središču po hrbtni liniji hrbtenice, z 
najširšim delom hrbtnega ščitnika, ki se razteza čez lopatice in s spodnjim 
robom (ožjim delom) ščitnika čim bližje dnu hrbtenice.
Prsni ščitnik (Body Protector in Body Vest)
Prsni ščitnik mora biti nameščen centralno vzdolž navpične linije prstnice.
Ramenski ščitnik (Body Protector)Ramenski ščitnik (Body Protector)
Položaj med pol poti med ramenskim sklepom in vratom, navzdol v nadlaht; 
simetrično ali malo naprej in imeti več sprednje zaščite.
Komolec in podlahti (Body Protector)
Pozicija centralno na komolec vzdolž linije podlahti in mezinca. 

Prilagoditve 

Ko je ščitnik pravilno prilagojen in se nosi z uporabo čelade in Leatt Ko je ščitnik pravilno prilagojen in se nosi z uporabo čelade in Leatt 
vratne opornice mora ščitnik 3DF omogočati celo vrsto običajnega 
premikanja glave (gledati gor-dol, gledati levo-desno). 3DF zaščita, 
čelada in vratna opornica Leatt lahko pridejo v stik en z drugim samo v 
točki, ko je dosežen celoten spekter normalnega premikanja glave. 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 prodajalca ali pa se obrnite na podjetje Leatt, če potrebujete dodatne 
nasvete o pravilnih nastavitvah ali prilagoditve same zaščitne opreme. 

Pozicija ščitnikov Leatt

Nobena velikost zaščite telesa ne more sprejeti vseh razsežnosti telesa Nobena velikost zaščite telesa 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. Ščitniki hrbta, prsnega koša, rok in nog so vedno 
nameščeni znotraj ščitnika Body Vest in Body Protector, ki se morajo vedno 
tesno prilegati vašemu telesu. Uporabniki naj se izognejo izbiri prevelikega 
ščitnika zaradi potencialnega vmešavanja čelade, ki lahko pride in tako 
povzroči nevarno vožnjo. Če se primarni ščitnik ne prilega telesu ali ne povzroči nevarno vožnjo. Če se primarni ščitnik ne prilega telesu ali ne 
pokriva nujnih področij zaščite je potrebno zamenjati samo velikost: 
ščitnika. 
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                  minimalna cona zaščite

Zaščitne cone od ramen do pasu v merah

Prsa              Hrbet         Ramena     Komolci

Velikosti ščitnikov

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

Prsni del      Hrbtni del

SLO Velikosti

3DF ščitniki so na voljo v teh velikostih (cm):
Upoštevaj spodnjo tabelo za določitev velikosti.

Uporaba

Produkti izpolnjujejo zahteve iz tehničnih specifikacij, ki so navedene, za 
zmanjševanje resnosti in pogostost poškodbe mehkih tkiv, ko so udarnine, 
ureznine in praske, ki lahko nastanejo med vožnjo z motorjem ali kolesom, 
kot so: spust z gorskimi kolesi, ednuro, motokros in BMX in ostali 
ekstremni športi.
- Produkti izpolnjujejo zahteve iz tehničnih specifikacij, ki so navedene in - Produkti izpolnjujejo zahteve iz tehničnih specifikacij, ki so navedene in 
lahko zmanjša resnost / ali pojav nekaterih resnejših poškodb, kot manjši 
zlomi.
- Produkti izpolnjujejo zahteve iz tehničnih specifikacij, ki so navedene in - Produkti izpolnjujejo zahteve iz tehničnih specifikacij, ki so navedene in 
ne morejo bistveno ublažiti udarcev in nevrološke poškodbe hrbtenice. 
Trenutno so na voljo materiali in tehnologije, ki ne omogočajo to raven 
zaščite.rcev in nevrološke poškodbe hrbtenice. Trenutno so na voljo 
materiali in tehnologije, ki ne omogočajo to raven zaščite.

NAVODILA ZA UPORABO 
3DF ZAŠČITA

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


