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• ROZMIARÓWKA 
UNISEX 

3XS – 6,5 2XS – 7 XS – 7,5

cm in cm in cm in

15,2-16,5 6-6,5 16,5-17,8 6,5-7 17,8-19,1 7-7,5

14,5-16 5,7-6,3 15,5-17 6,1-6,7 16,5-18 6,5-7,1

S – 8 M – 8,5 L – 9

19,1-20,3 7,5-8 20,3-21,6 8-8,5 21,6-22,9 8,5-9

17,5-19 6,9-7,5 18,5-20 7,3-7,9 19,5-21 7,7-8,3

XL – 10 2XL – 11 3XL – 12

22,9-25,4 9-10 25,4-27,9 10-11 27,9-30,5 11-12

20,5-22 8,1-8,7 21,5-23 8,5-9,1 22,5-24 8,9-9,4
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SCOTT RĘKAWICZKI ROWEROWE
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• I. WSTĘP
Gratulujemy wyboru tego wysokiej jakości produktu SCOTT. Przed 
użyciem przeczytaj uważnie następujące instrukcje. Zachowaj te 
instrukcje w bezpiecznym miejscu. Ta konkretna linia produktów 
została opracowana aby zapewnić ci doskonałe dopasowanie i 
najwyższy komfort użytkowania.

• II. WYMOGI PRAWNE
Ten produkt SCOTT jest uważany za element ochrony osobistej 
(PPE) kategorii I i jako taki podlega wymogom określonym w 
rozporządzeniu UE 2016 / 425. SCOTT może nadać 
oznakowanie CE tylko produktom które przeszły wewnętrzną 
kontrolę produkcji zgodną z wymaganiami rozporządzenia UE 
2016/425. Produkt SCOTT w tym arkuszu informacyjnym 
przechodzi testy laboratoryjne (testy zostały przeprowadzone w 
RICOTEST Via Tione 9, 37010 Pastrengo, Włochy).
Rękawiczki rowerowe SCOTT: Ten produkt SCOTT został 
zaprojektowany i jest zgodny z wymogami rozporządzenia 
europejskiego UE 2016/425.
 

• III. PRZEZNACZENIE
Ten produkt jest ściśle ograniczony do odpowiedniego 
zastosowania wskazanego przez piktogramy na etykiecie 
homologacji (patrz rozdział VI. Informacje o produkcie).
jazda na rowerze jest jedynym zamierzonym i racjonalnie 
przewidywalnym użyciem tego produktu. Tego produktu nie 
można używać do innych celów ani do uprawiania innych 
sportów, w szczególności  do sportów motorowych.
IV. OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA 
APPLICATION AREA
Rękawiczki rowerowe SCOTT: Ten produkt SCOTT został 
zaprojektowany i wyprodukowany w celu zapewnienia ochrony 
mechanicznej i zmniejszenia ryzyka wystąpienia siniaków, a także 
otarć w przypadku upadku.

Ten produkt zapewnia ochronę ograniczoną i tylko w miejscach, 
które chroni. Zadaniem rękawic SCOTT jest ochrona skóry dłoni 
bez zmniejszania możliwości użytkownika do jazdy na rowerze.
OGRANICZENIE STOSOWANIA
Ten produkt SCOTT nie chroni przed urazami spowodowanymi 
przez skręcanie  lub ekstremalne ruchy. Zapewnia on wyżej 
wymienioną ochronę ograniczoną i tylko w miejscach, które chroni. 
SCOTT Sports SA nie przyjmuje reklamacji wynikających z 
używania produktu do celów innych niż wskazany przez 
producenta.
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Zalecamy, aby produkt SCOTT nie był pozostawiana na zewnątrz, 
narażony na niskie temperatury lub bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Jakiekolwiek modyfikacje produktu mogą 
spowodować utratę ochrony i dlatego są uważane za niewłaściwe 
użycie. SCOTT Sports SA nie będzie odpowiadać za wszelkie 
szkody i straty wynikające z niewłaściwego użytkowania

• V. OSTRZEŻENIE
Żaden sprzęt SCOTT nie może zapewnić pełnej ochrony przed 
obrażeniami.Każde zanieczyszczenie, modyfikacja lub niewłaściwe 
użycie produktu może niebezpiecznie zmniejszyć jego wydajność.
VI. INFO O PRODUKCIE 
KONSERWACJA I SKŁAD
Ten produkt nie zawiera znanych szkodliwych substancji: o ile wiadomo, nie 
ulega zmianie w wyniku kontaktu z potem lub kosmetykami, nie są znane 
również żadne przypadki jego negatywnego oddziaływania na ludzką skórę 
lub ciało. Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji. Znajdź 
szczegółowy informacje na temat konserwacji produktu na metce na samym 
ubraniu.
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PRZYKŁAD OZNAKOWANIA
Metki są wszyte w produkt SCOTT.

…

AA.16.01.1234567.898989
XXXX-XX / XXXXXX

Objaśnienie oznaczeń
Rysunki wskazują konkretny sport, dla którego produkt jest 
przeznaczony. Przeznaczenie: do jazdy na rowerze, nie do sportów 
motorowych.

Ostrzeżenie! Użytkownik końcowy powinien uważnie 
przeczytać instrukcje przed użyciem produktu (PPE)

Oznakowanie CE zapewnia zgodność z niezbędnymi 
wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

Eurazjatycki znak zgodności

kod artykułu

Data produkcji: rok-miesiąc / indywidualny numer seryjny

Rozmiar

• VII. JAK WYBRAĆ I DOPASOWAĆ RĘKAWICZKI 
WYBIERZ WŁAŚCIWY ROZMIAR
Należy go wybrać w odniesieniu do rozmiaru wskazanego w tabeli 
rozmiarów na stronie 2 lub na samej odzieży. SCOTT Sports SA nie 
będzie przyjmować reklamacji wynikających z użytkowania 
Rękawiczki SCOTT o niewłaściwym rozmiarze. Należy pamiętać, że 
najlepszym sposobem na znalezienie odpowiednich rękawiczek jest 
ich zmierzenie przed zakupem.

RĘKAWICZKI SCOTT ROZMIAR I DOPASOWANIE
Aby rękawiczka SCOTT spełniała swoją funkcję poprawnie, musi dobrze 
zakrywać chroniony obszar ciała. Rozmiar powinien być odpowiednio 
dobrany na podstawie tabeli rozmiarów producenta. Rękawiczki SCOTT 
są tak zaprojektowane aby pozostać w stałym kontakcie z dłonią. Paski i 
gumki powinny być ciasno zapięte, aby zapewnić stabilność Rękawiczki 
SCOTT podczas użytkowania. W celu zapewnienia maksymalnej 
ochrony i bezpieczeństwa sprawdź, czy wszystkie paski i gumki są 
bezpiecznie i dobrze zapięte. Rękawiczki SCOTT powinny dobrze 
przylegać, ale nie powinny być ciasne i nie powinny powodować 
dyskomfortu. Może to spowodować przedwczesne zużycie, zabrudzenia 
lub różnego rodzaju uszkodzenia oraz zagrozić ich wydajności. 

• VIII. . KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
PRZECHOWYWANIE
Zanieczyszczenie nieodpowiednimi substancjami i niewłaściwa 
pielęgnacja może poważnie zagrozić skuteczności rękawiczek 
SCOTT i zmniejszyć ich wydajność.
Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Nie wystawiaj rękawic SCOTT na działanie ekstremalnie wysokich i 
niskich temperatur, które mogą wystąpić np. w zamkniętym 
samochodzie lub na zewnątrz. Aby wyschły rozwieś je z dala od 
bezpośrednich źródeł ciepła. SCOTT zaleca ich przechowywanie w 
temperaturze pomiędzy 0 ° C i 30 ° C. Należy je dokładnie 
wyczyścić przed przechowywaniem przez długi czas. SCOTT Sports 
SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty z 
powodu niewłaściwego przechowywania.
CZYSZCZENIE
Instrukcje prania są podane na rękawiczkach SCOTT. Usuń zabrudzenia 
wilgotną szmatką i łagodnym mydłem. Max. 3 cykle prania. Nie wybielaj, nie 
prasuj ani nie czyścić ich chemicznie. Nie używaj suszarek do włosów
Ani innych grzejników. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani 
substancji toksycznych.
SPRAWDZANIE
Ten produkt ma ograniczoną żywotność i aby zapewnić optymalne 
bezpieczeństwo SCOTT zaleca wymianę produktu po trzech (3) latach od daty 
zakupu, jak również po silnym uderzeniu, powodującym uszkodzenie produktu. 
Ochrona, którą zapewniają rękawiczki, może być słabsza również z powodu 
zużycia mechanicznego lub niewłaściwego użytkowania. Przed użyciem proszę 
sprawdź rękawiczki SCOTT pod kątem uszkodzeń pasków, szwów i wkładek. 
Wyrzuć produkt, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie.
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UTYLIZACJA
Produkty należy utylizować jako odpad komunalny. Nie palić ani nie rozrywać 
produktu. Może to prowadzić do potencjalnych zagrożeń.

• IX. SPRZEDAŻ I HOMOLOGACJA 
SPRZEDAŻ
Odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację w  UE i na świecie:
SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, CH-1762 Givisiez.
Dystrybucja  w  USA:
SCOTT USA Inc., 651 West Critchlow Drive, 84404 Ogden, USA.
Dystrybucja w innych krajach: SSG (Europe) Distribution Center SA,
P.E.D Zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 Aubange, Belgia.
Wszystkie informacje dotyczące importerów są dostępne pod 
adresem
www.SCOTT-sports.com/company/distributors
HOMOLOGACJA
Deklaracje zgodności są dostępne na stronie: www.SCOTT-
sports.com/conformity
Ten produkt SCOTT jest zgodny z przepisami i wymaganiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w rozporządzeniu UE 
2016/425 o środkach ochrony indywidualnej (kategoria I ŚOI).

WWW.SCOTT-SPORTS.COM

© SCOTT SPORTS SA 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 01 z 04.2018.
Informacje zawarte w tej instrukcji są w różnych językach, , w sprawach 
spornych tylko wersja w języku angielskim będzie miała zastosowanie.   

SCOTT SPORTS SA
ROUTE DU CROCHET 11, CH—1762 GIVISIEZ
PHONE +41 26 460 16 16 | FAX +41 26 460 16 00
E-MAIL: SCOTTSUPPORT@SCOTT-SPORTS.COM  

http://www.scott-sports.com/company/distributors
http://www.scott-sports.com/conformity
http://WWW.SCOTT-SPORTS.COM
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