
INSTRUKCJA OBSŁUGI:
Ochraniacz Gain Control

Przed rozpoczęciem używania produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Instrukcja obsługi produktów:
Ochraniacz Gain Control
Ochraniacz Gain Control Carbon
Ochraniacz Spersonalizowany Gain Control

Deklaracja zgodności dla niniejszego środka ochrony indywidualnej (ŚOI) i bardziej
wyczerpujące instrukcje użytkowania znajdziesz na naszej stronie internetowej:
https://gaincontrol.pl/ w zakładce Reklamacje.

Produkt jest zgodny z podstawowymi postanowieniami Rozporządzenia PPER UE
2016/425 dotyczącego środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i opiera się na europejskich
normach zharmonizowanych.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są zgodne z normą ogólną EN 13061:2009.  Jak
każdy  środek  ochrony  indywidualnej  (ŚOI)  również  ten produkt nie chroni przed
wszystkimi zagrożeniami. Należy zapoznać się z konkretną oceną zagrożenia.

Skład:
Ochraniacz Gain Control:

● warstwa ochronna 100% ABS
● warstwa amortyzująca 100% EVA.

Ochraniacz Gain Control Carbon:
● warstwa ochronna 100% włókno węglowe
● warstwa amortyzująca 100% EVA.

Ochraniacz Spersonalizowany Gain Control:
● warstwa ochronna 100% ABS
● warstwa amortyzująca 100% EVA.

Przechowywanie: produkt należy przechowywać w suchym i nie wystawionym na działanie
promieni słonecznych miejscu. Nie przechowywać w pomieszczeniach w których
temperatura spada poniżej 10︒C. Nie przechowywać w pomieszczeniach w których
temperatura powietrza jest  wyższa niż 30︒C.

Użytkowanie: Nie stosować w temperaturze poniżej 0︒C. Nie stosować w temperaturze
powyżej 35︒C. Produkt nie jest przeznaczony dla profesjonalistów. Produkt do

https://gaincontrol.pl/


hobbystycznego okazjonalnego uprawiania sportu. Produkt przeznaczony dla osób do 140
cm wzrostu. Nieprawidłowe umiejscowienie ochraniacza może spowodować siniaki.

Wyrób nie posiada taśm mocujących, a jego prawidłowe ułożenie jest wykonywane przez
użytkownika, który umieszcza ochraniacz pod skarpetką sportową przewidzianą do gry w
piłkę nożną lub halową.

Jak poprawnie założyć ochraniacz:
1. Załóż na nogę skarpetę sportową lub opaskę kompresyjną
2. Wsuń ochraniacz za założoną skarpetę sportową lub opaskę kompresyjną
3. Ustaw ochraniacz tak, aby znajdował się na środku golenia
4. Jeśli skarpeta sportowa lub opaska kompresyjna nie są w stanie zagwarantować

prawidłowego ułożenia produktu należy owinąć ochraniacz i nogę owijką, taśmą lub
pianką ochronną

Czyszczenie i konserwacja: Usuń wszelkie zabrudzenia za pomocą wilgotnej ściereczki
nasączonej wodą. Produktu nie wolno prać w pralce. Czyszczenie należy wykonywać w taki
sposób, aby nie uszkodzić oryginalnej formy ochraniacza.

Żaden ochraniacz nie zapewnia pełnej ochrony przed urazami. Ryzyko urazów
może być jedynie zminimalizowane.
Wszelkie zniszczenia, przeróbki lub niewłaściwe użytkowanie mogą niebezpiecznie obniżyć
poziom ochrony. W przypadku uszkodzenia ochraniacza należy natychmiast go wymienić.

Wyjaśnienie oznakowania produktu:

znakowanie CE zapewnia zgodność z niezbędnymi
wymaganiami

Ostrzeżenie! Użytkownik końcowy powinien uważnie
przeczytać instrukcję

przed użyciem produktu
S, M, L Rozmiar ochraniacza

R Oznaczenie prawego ochraniacza

L Oznaczenie lewego ochraniacza

Zgodnie z rozporządzeniem PPER (UE) 2016/425 produkt ma za zadanie ochronę
użytkownika przed powierzchownymi urazami mechanicznymi.
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