
CZ Nákolenky

Typ 1-2-3-4 určuje spojení s pracovním oděvem
Třída 0-1-2 určuje práci na druhu povrchu
Informace k výběru vhodného typu a třídy - chrániče třidy 0 jsou vhodné pouze k 
používání na rovném povrchu a nechrání proti propíchnutí, chrániče třídy 1 jsou 
vhodné k používání na rovném i nerovném povrchu a jsou určené k ochraně proti 
propíchnutí silou nejméně 100  10N, chrániče třidy 2 jsou vhodné k používání na 
rovném i nerovném povrchu v náročných podmínkách a jsou určené k ochraně proti 
propíchnutí silnou nejméně 250  10N.

Nákolenky splňují požadavky nařízení 89/686/EEC a jsou v souladu s normou
EN14404:2004+A1:2010

Velikost: nákoleníky se dodávají v jedné velikosti vhodné pro všechny uživatele
s obvodem pasu do 100 cm.

Materiál: žlutá PU, černé textilní flexibilní pásky. Nákolenky jsou voděodolné.

Upozornění: znečištění, rozpouštědla, oheň a horké povrchy, stárnutí, nesprávné
použití nebo jakékoli modifikace nákolenek mohou nebezpečně snížit jejich účinnost.
Nákolenky nejsou určeny na použití při sportu. Neposkytují ochranu před nárazem
či intenzivním třením. Žádný chránič kolen neposkytuje úplnou ochranu před úrazem.

Návod k použití: nákolenky jsou určeny k ochraně kolen při práci v kleče, použití
v páru. Před každým použitím se ujistěte, že nevykazují známky opotřebení či
poškození - tyto nepoužívejte. Umístěte na koleno a upevněte popruhem, popruh
by měl být utažen tak, aby nákolenky poskytovaly optimální ochranu a pohodlí při
klečení a aby vyvíjel jen mírný tlak. Popruh by měl být volný, ale nesmí umožnit
sklouznutí z nohy. Ubezpečte se, že popruh neškrtí při klečení.

Údržba: Nečistoty odstraňte kartáčem, případně s použitím detergentu a vody.
Po čištění je nechte vyschnout. Nečistěte ponořením do kapaliny.

Číslo výrobku
104390/HX-26

Pokyny pro skladování: Skladujte na suchém, chladném místě, chraňte před
slunečním světlem.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Dovozce / zmocněnec pro ČR: VEN s.r.o.
- provozovna: V Růžovém údolí 555, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Certifikováno: Ente Certificazione macchine Srl, Via Ca´Bella, 243-Loc. Castello di Serravalle,
40053 Valsamoggia (BO) - ITALI

Název výrobku
Nákolenky 2ks Lobster žluté

typ třída
1 1

Typ 1-2-3-4 určuje spojenie s pracovným odevom
Trieda 0-1-2 určuje prácu na druhu povrchu
Informácie k výberu vhodného typu a triedy - chrániče triedy 0 sú vhodné iba k 
používaniu na rovnom povrchu a nechránia proti propichnutiu, chrániče triedy 1 sú
vhodné k používaniu na rovnom i nerovnom povrchu a sú určené k ochraně proti 
propichnutiu silou najmenej 100  10N, chrániče triedy 2 sú vhodné k používaniu 
na rovnom i nerovnom povrchu v náročných podmienkach a sú určené k ochraně 
proti propíchnutí silnou najmenej 250  10N.

Kolenačky splňajú požiadavky nariadenia 89/686/EEC a sú v súlade s normou
EN14404:2004+A1:2010

Veľkosť: kolenačky sa dodávajú v jednej veľkosti vhodné pre všetkých užívateľov
s obvodom pásu do 100 cm.

Materiál: žltá PU, čierne textilné flexibilné pásky. Kolenačky sú vodeodolné.

Upozornenie: znečistenie, rozpúšťadlá, oheň a horúcé povrchy, stárnutie, nesprávné
použitie alebo akékoľvek modifikácie kolenačiek mozu nebezpečně znížit ich účinnosť.
Kolenačky nie sú určené na použitie pri športe. Neposkytujú ochranu pred nárazom
či intenzívnym trením. Žiadny chránič kolien neposkytuje úplnú ochranu pred úrazom.

Návod k použitiu: kolenačky sú určené k ochraneě kolien pri práci v kľaku, použitie
ako pár. Pred každým použitím sa uistite, že nevykazujú známky opotrebenia či
poškodenia - tieto nepoužívajte. Umistnite na koleno a upevnite popruhom, popruh
by mal byť utiahnutý tak, aby kolenačky poskytovali optimálnu ochranu a pohodlie pri
kľačaní a aby vyvíjel len mierny tlak. Popruh by mal byť voľný, ale nesmie umožniť
sklznutie z nohy. Ubezpečte sa, že popruh neškrtí pri kľačani.

Údržba: Nečistoty odstráňte kefou, prípadne s použitím detergentu a vody.
Po čistění ich nechajte vyschnúť. Nečistite ponorením do kvapaliny.

Číslo výrobku
104390/HX-26

Pokyny pre skladovanie: Skladujte na suchom, chladnom mieste, chráňte pred
slnečným svetlom.
Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
Dovozca / zmocnenec pre SR: VEN SK, s.r.o.
- provozovna: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec

Názov výrobku
Kolenačky 2ks Lobster žlté

typ trieda
1 1
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Obchodní značka výrobce:
Shanghai Vinon Tools Industrial Co., LTD
No 1302, Feng Qiao Road, Zhelin Town,
Fengxian District, 201424, Shanghai, China 

Certifikováno: Ente Certificazione macchine Srl, Via Ca´Bella, 243-Loc. Castello di Serravalle,
40053 Valsamoggia (BO) - ITALI
Obchodná značka výrobca:
Shanghai Vinon Tools Industrial Co., LTD
No 1302, Feng Qiao Road, Zhelin Town,
Fengxian District, 201424, Shanghai, China 


