
ART.: 46401
PÁSEK REFLEXNÍ FORCE, SAMONAVÍJECÍ, 38 CM, ŽLUTÝ /
REFLECTIVE BAND FORCE, SELFRETRACTING, 38 CM, YELLOW

ART.: 46402
PÁSEK REFLEXNÍ FORCE, SAMONAVÍJECÍ, 38 CM, STŘÍBRNÝ /
REFLECTIVE BAND FORCE, SELFRETRACTING, 38 CM, SILVER

ART.46401, 46402

Dodavatel / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.

Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike 

Země původu Čína / Made in China
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NÁVOD NA POUŽITÍCZ

TYP 2 OOP 6.1, CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE II.

Návod na použití, skladování a ošetřování pásků

Skladování: Skladovat výrobky v suchých skladech, min. 1 metr od topných těles a na místech bez stálého slunečního záření.
Použití: Použijte pásek dle obrázku - na ruce nebo nohy a umístěte na svrchní část oděvu. Výrobek se musí používat pouze na ruce a nohy dle nákresu na obrázku a nelze jej 
umístit na jiné části těla.
Nevhodné použití: Samonavíjecí páska nenahrazuje výstražné oděvy. Pásky nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se 
rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození (roztržení, utržení…).
Údržba: Lze lehce otřít navlhčeným hadříkem. 
Životnost: Životnost výrobku při správném používání a skladování je 2 roky, při dodržení údržby.
Materiál: PVC fólie

Údržba: 

Splňují normu EN 13356:2001

Certi�kát ES přezkoušení typu vydal SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. 
Republic of Ireland; Noti�kovaná osoba č. 2777.

INSTRUCTION FOR USEEN

TYPE 2 PPE 6.1, CERTIFICATION CATEGORY II.

Manual for use, storage and sanitation of straps

Storage: Keep the products in dry stores, at least 1 meter away from source of heat and avoid places with permanent sunshine.
Usage: Use the strap according the image on product on your hand or leg and place on the top layer of clothes.
Inappropriate use: Retractable tape does not replace warning clothing. Tapes must not come into contact with liquid chemicals, especially solvents and �re. It is also necessary 
to avoid excessive mechanical damage (tearing...)
Easy: Part of the product is allowed to wipe with a wet tissue.
Lifetime: At correct usage and storage is the lifetime of the product 2 years.
Material: PVC foil

Maintenance: 

The vests ful�ll EN 13356:2001 norm

EC type-examination certi�cate issued by SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. 
Republic of Ireland. Noti�ed Body No. 2777.


