
• Nakolanniki nie zapewniają całkowitej ochrony przed obrażeniami. Nie 
wolno używać do uprawiania sportów, np. skateboardingu, jazdy na 
rolkach itp.

• Żaden nakolannik nie zapobiegnie komplikacjom medycznym 
wynikającym z klęczenia przez długie okresy czasu. Praca w pozycji 
na kolanach wiąże się z ryzykiem przewlekłej choroby i obrażeń 
powodowanych stałym naciskiem na kolana. Jeżeli w czasie lub po 
użyciu nakolanników w kolanach odczuwany jest ból lub występują 
obrzmienia, skontaktować się z lekarzem.

Elementy obsługowe
1 2 3 4

1 Wyłożenie żelowe
2 Paski elastyczne  

(z regulowanym 
zaczepem na rzep)

3 Krawędź górna
4 Osłona kolana

Obsługa
• Sprawdzić przed użyciem każdy z nakolanników. Jeżeli widoczne są 

jakiekolwiek ślady zniszczenia, NIE WOLNO ICH UŻYWAĆ.
• Nakolanniki mogą pozastawiać ślady lub zarysowania na wrażliwych 

powierzchniach. 
• Siedzenie na kolanach (siedzenie z plecami opartymi o pięty) może 

spowodować obciążenie stawów kolanowych. Starać się klęczeć w 
pozycji pionowej. 

• Nie należy klęczeć przez dłuższe okresy czasu bez wstawania lub 
spacerowania. 

• Zdjąć nakolanniki przed wchodzeniem na drabinę, ponieważ mogą one 
zahaczyć o szczeble. 

• W przypadku poczucia bólu lub dyskomfortu wokół kolan lub w 
podudziach należy poluzować lub zdjąć nakolanniki.

• Przy krawędzi górnej (3) skierowanej do góry umieścić kolana wewnątrz 
osłon kolan (4).

• Owinąć paski elastyczne (2) wokół tyłu kolan i przymocować.
• Nie zaciągać pasków zbyt mocno. Paski powinny być tak luźne, jak 

to możliwe przy jednoczesnym zabezpieczeniu nakolanników przed 
zsuwaniem się i nietamowaniu przepływu krwi.

Konserwacja i czyszczenie
• Nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, wycierania z użyciem 

alkoholu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować 
uszkodzenie tkaniny.

• Spłukać do czysta ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze 
pokojowej. Nie wolno suszyć w pobliżu źródeł ciepła.

Dane techniczne
Zgodność ................................ BS EN 14404:2004 +A1 2010 (Typ 1 / Poziom 2)
Wielkość ................................. 40 cm (maks. obwód kolana)
Materiał ...................................  Poliester 600D, osłona z PCW z tkaniną Oxford,  

żel przyjazny dla środowiska.
Warunki pracy ......................... 0 do 40 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania ....... 0 do 40 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Wymiary (D x S x W) .............. 230 x 180 x 75 mm
Masa ....................................... 410 g (para)

 Instrukcja obsługi
Nakolanniki żelowe (1 para)
Nr art. 1665732

Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest do użytku podczas pracy w pozycji na kolanach na płaskich 
lub niepłaskich powierzchniach. Przeznaczony jest do ochrony pracowników, którzy 
mogą odczuwać dyskomfort i doznać urazów od twardych powierzchni i małych 
kamieni lub podobnych przedmiotów leżących na podłodze. Nakolanniki nie są 
przeznaczone do uprawiania sportów lub zastosowań medycznych.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, 
produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w 
celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie 
przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt 
można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją 
obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie 
nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa 
zastrzeżone.

Zawartość dostawy
• 1 para nakolanników
• Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.
com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych 

informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te 
informacje.

 Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie 
przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku 
nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i 
informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej 
instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe 
uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/
gwarancja.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą 

się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy 

wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. 
Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, 
lub

 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć 

na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym 
działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

• Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania 
promieni słonecznych, środków chemicznych i substancji ściernych.

• Nie wolno używać w bardzo gorących lub zimnych warunkach, ponieważ 
może to pogorszyć charakterystyki nakolanników.

• Nakolanniki nie są odporne na działanie wody lub środków chemicznych. 
Upewnić się, czy powierzchnia robocza jest wolna od zanieczyszczeń.
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