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Výrobce:

Plovací prostředek-dále krátce vesta, OOP kategorie II., úroveň účinnosti 50 - 
.Vztlak vesty je vyvinut vnitřním vztlakovým materiálem. Vybírejte vždy 

vhodnou velikost. Při použití nepromokavých oděvů nebo za jiných okolností nemusí být 
dosažena plná účinnost. Používejte pouze tehdy, je-li to bezpečné, na chráněných vodních 
plochách a jen když je pomoc na blízku. Určeno pro plavce. 

. Možná varianta s kapsou. OOP je certifikován podle normy ČSN EN ISO 12402-
5:2021 v plném rozsahu. Pro odolnost proti ohni, je třeba ošetřit protipožární impregnací 
EUCAM-SYNTEX, nebo přípravkem s obdobnými vlastnostmi po každém použití ve vodě a to 
minimálně 1 krát za 6 měsíců.
Vesta C-VODÁK nepotřebuje žádné zvláštní skladování. Nejvhodnější postup skladování je ale 
tento: vestu před uložením vysušte a uložte ji na suché místo. Životnost vesty není určena dobou 
používání, ale stavem vesty. Při pravidelných kontrolách minimálně 1 krát ročně kontrolujte 
poškození popruhů, přezek i vnějšího a vnitřního materiálu vesty. Při zjištění vady nebo jakékoli 
pochybnosti, že je vesta v pořádku, vestu vyřaďte nebo pošlete na posouzení stavu k výrobci. 
Guma v lemu vesty má pouze dekorativní význam.

Vestu neperte v pračce ani nepoužívejte sušičku. Vesta se nežehlí. Perte ve vlažné vodě ručně. 
Nečistěte chemicky. V případě potřeby dezinfekce se přesvědčte, že chemikálie dezinfekce 
nemá negativní vliv na žádnou součást vesty-včetně vnitřní pěny. Nepoužívejte k dezinfekci UV 
záření. Po praní je vždy třeba ošetřit protipožární impregnací.

Vestu si oblečte zipem a přezkou dopředu. Zapněte zip, přezku, popruh dotáhněte tak, aby se 
vesta na Vašem těle nepohybovala, příliš Vás nestahovala a nijak neomezovala v pohybu. 
Proveďte nácvik použití vesty ve vodě. Při použití dětmi, naučte dítě plavat s tímto plovacím 
prostředkem. Po použití vestu důkladně vysušte-ne však na přímém slunci ani nad ohněm či 
zdrojem přímého tepla nad 80°C. Minimálně 1 krát za rok vestu důkladně zkontrolujte.
 Další informace žádejte od obsluhy prodejny nebo půjčovny. 
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VELIKOST SIZE, 

 

Materiál: 100% PES s PU
 

VZTLAKOVÉ PROSTŘEDKY POUZE SNIŽUJÍ 
RIZIKO UTONUTÍ, NEZARUČUJÍ ZÁCHRANU!

UPOZORNĚNÍ:

4XL
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