
Használati útmutató a Forcefield utólag beilleszthető hátprotekoraihoz 
 
Köszönjük, hogy a Forcefield termékét választotta, élvezetes és balesetmentes közlekedést, sportolást kívánunk! 
 
Forgalmazó: FXC Plusz Bt, 2071. Páty Rét u 6. tel:  06 30 9714 975 
Garancia: 1 év 
Származási hely:  Tajvan/Kína 
Minőségi osztály: I. osztályú 
Anyagösszetétel: Protektor: nitril PVC 
 
A Forcefield hátprotektorok típusvizsgálatát a SATRA Safety Product Centre végezte. Az EC típusú vizsgálatot és az erről szóló 
bizonyítványt a Satra Quality Assurance Limited (Satra House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, England, UK) állította ki. 
 
Mikor használjunk protektort? 
Protektort akkor célszerű használni, ha sérülésveszélyes sportokat űz, olyanokat, ahol kemény felülettel (aszfalt, járda, tömörített hó) történő 
ütközés előfordulhat. Ezek a sportok többek között a motorozás, sí, snowboard és hegyikerékpározás. 
 
Technikai specifikáció: 
A protektor megfelel az alábbi szabványnak: EN 1621-2:2003 Motorkerékpárosok védőruházata mechanikus behatások ellen, hátprotektorok 
fejezet. 
A használati útmutatóban foglaltaknak megfelelő használat esetén a felhasználó egészségére nem veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat 
nem tartalmaz. 
 
Megjegyzés:  

•  a termék egyaránt teljesíti EN1621-2:2003 szabvány 1-es és 2-es szintjét is. 
•  A protektor használata megelőzheti a sebesüléseket, könnyebb sérüléseket vagy csökkentheti azok súlyosságát. 
•  Vannak azonban olyan fokú sérülések, amelyek ellen a mai csúcstechnológiás anyagok sem képesek védeni, anélkül, hogy az a 

használhatóság rovására menne (extrém behatás, nyúlásos, csavarodásos illetve idegsérülések). Az ilyen sérüléseket felelősségteljes, 
képességeinek határain belül maradó sportolással próbálja megelőzni! 

 
Méretezés: 
Egy méret, nyolc különböző forma. 
 
A protektor elhelyezése 
A protektor csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha megfelelően használja! A terméket a kabáton előre kialakított hátprotektor zsebbe 
helyezze. Olyan protektort vásároljon, amelyik pontosan illeszkedik a protektorzsebbe! 8 különböző forma közül választhat! 
 
A címkék értelmezése 
Hátprotektorokon: B2: a termék teljes hátprotektor, teljesíti a legmagasabb, második szintű elvárásait az EN:1621-2:2003 szabványnak.  
Tisztítási útmutató: lásd lent 
Méret cm-ben: derék-váll távolság 
 
Tisztítás, karbantartás, tárolás 
A protektorok csak minimális karbantartást igényelnek. 
Ha a protektor használat közben szennyeződik, akkor puha ruhával távolítsa el a szennyeződést! Az erősebb szennyeződéseket csapvízbe 
mártott szivacs használatával távolíthatja el. A protektort kiöblítheti, de mosni, illetve bármilyen tisztítószert használni tilos, mert az az 
anyag károsodásához és a védelmi képesség romlásához vezet. 
 
A nedves protektort jól szellőző szobában, szobahőmérsékleten szárítsa. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert az hosszabb idő elteltével a 
protektor energiaelnyelő anyagának tömörödéséhez vezet! Ne tegye ki a protektort vegyi anyagoknak vagy azok füstjének hatásának! 
 
A protektor élettartama a használat sűrűségének és behatások függvényében 2,5-3 év. A protektor hibátlan állapotáról minden használat előtt 
győződjön meg!  
 
Kiegészítések a Személyi Védelmi Direktívához: 
Sérülésveszélyes sportokhoz használjon bukósisakot, védőszemüveget, védőkesztyűt és megfelelő lábbelit! 
 
Egyéb Forcefield termékek: 
Aláöltözők, Thermo ruházat, Könyök-, derék- és térdprotektorok, Mellkas- és bordaprotektor 
 
Oldalunkon minden termék megtalálható: TUwww.protektorok.huUT 
 
Amennyiben bármilyen további információra van szüksége keresse bizalommal forgalmazóját! 
 
Figyelmeztetés! 
A termék gyártóját és forgalmazóit az esetleges balesetekért/sérülésekért nem terheli semmiféle felelősség, különösen akkor nem, ha 
a terméket nem rendeltetésszerűen használták, vagy meg nem engedett módosításokat hajtottak végre rajta! 
 


