
 
 

Uživatelská příručka rukavic MECHANIX WEAR 

• Model: viz. Tabulka modelů a údržby 

Výrobce:                                                              Dovozce: 

Mechanix Wear                                                  SYSTEMS Technology CZ spol. s r.o. 

28525 Wutherspoon Paekway                        Za Cihelnou 396                 

Valencia CA                                                         25262 Statenice 

91355, USA                                                         Česká republika 

• Materiály použité k výrobě rukavic: viz. Tabulka modelů a údržby  

Rukavice jsou vyrobeny tak, že pro uživatele nepředstavují žádné nebezpečí ani nepohodlí. 

Použité materiály jsou vybírány pro své nejlepší vlastnosti a nejvyšší odolnost vůči opotřebení, 

pokud to jejich použití nevylučuje. 

Tyto rukavice byly vyrobeny s nejvyšší péčí tak, že žádný steh nebo komponent není v kontaktu 

s kůží, aby nedocházelo k přehnanému podráždění kůže nebo poranění uživatele. 

Použití:   

Vhodné pro uživatele, kteří potřebují přesné použití, citlivost dotyku a možnost úchopu. 

Polstrování dlaně umožňuje jejich užití spolu s nářadím. Nejsou voděodolné. 

• Poskytovaná ochrana: viz. Tabulka modelů a údržby 

Rukavice se nesmí používat, kromě výše uvedeného užití, jako ochrana vůči jiným typům nebezpečí, a 

proto je jakékoli jiné použití považováno za nevhodné, a výrobce neodpovídá za škody. 

Pozor: 

• Správná funkce rukavic je zaručena, jsou-li správně nataženy a správné velikosti 

• Délka zápěstí byla navržena dle požadavků na komfort, výkon, přizpůsobení, a co nejmenších 

překážek způsobených vnějším opotřebením 

• Rukavice uchovávejte suché a čisté při pokojové teplotě, nevystavujte zdrojům tepla a chladu 

• Je zakázáno provádět jakékoli změny na této osobní ochranné pomůcce 

• Uchovejte tento návod na použití po celou dobu životnosti této osobní ochranné pomůcky 

Označení: 

Označení nese následující elementy: model, výrobní číslo, piktogram mechanického nebezpečí, a číslo 

dosažené úrovně. 

Označení CE znamená, že jsou splněny hlavní zdravotní a bezpečnostní požadavky stanovené v II. 

Dodatku Evropské Direktivy 89/686/CEE bezpečnosti a pohodlí. 

Došlo-li k potřísnění povrchu rukavice hořlavou či toxickou tekutinou, dále ji nepoužívejte a co nejříve 

ji vyperte, v opačném případě ji zničte či vyhoďte. Mechanix Wear® nepřijímá zodpovědnost za 

nevhodnou údržbu a použití výrobku při výše zmíněných nebezpečných situacích (potřísněné 

toxickými či hořlavými látkami). Výrobek byl podroben zkoušce dle normy CE v Satra Technology 

Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire NN16 8SD, UK.  



 
 

 



 
 

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na www.adventurelife.cz, Email: adventurelife@seznam.cz 

V Praze dne 1.1.2020              

http://www.adventurelife.cz/
mailto:adventurelife@seznam.cz

