
Návod k použití: Chrániče kolen 

(37142/48002W-Y) 

Na ochranu kolen při pracích vykonávaných 
vkleče. Chrániče nejsou vodovzdorné a nejsou 
odolné proti chemikáliím. Chrániče nemohou 
zajistit úplnou ochranu proti zraněním (v 
jednotlivých případech předem prověřit nebo 
konzultovat s výrobce).  Použití: Před použitím 
zkontrolujte bezvadný stav. Poškozené 
chrániče dále nepoužívejte. Chrániče musí 
dobře sedět – stahovací pásky nastavujte tak, 
aby neomezovaly proudění krve v noze. 
Nejsou určeny k nošení na holé noze. Při práci 
nad 60°C mlže dojít ke snížení účinku ochrany 
kolen.  Chrániče nejsou určeny pro sportovní 
účely a jako zdravotnické pomůcky. Čištění: 
Otřít jemným mýdlovým roztokem a usušit při 
pokojové teplotě. Skladování: Skladovat 
v suchu a temnu při teplotě od 5°C- 25°C. 
Poškozené chrániče kolen zlikvidujte do 
domovního odpadu. Model č.: 48002W-R 
Y (37142). Vyrobeno z Polyuretanové pěny. 
Velikost: M-L (do obvodu pasu 100cm).  
Výrobce: Rongxin Hardware Co., Ltd.  
Výrobek je v souladu s EN 
14404:2004+A1:2010. Třída 
provedení 1 – vhodné pro 
používání na rovném nebo 
nerovném povrchu s ochranou 
proti propíchnutí do 100N. 
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