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VARNING

VAR FÖRSIKTIG!

Leatt® Corporations personliga skyddsutrustning är inte konstruerad eller avsedd 
för att skydda en bärare mot allvarliga kroppsskador orsakade av hårda kollisioner 
eller kraschar. Skyddsutrustning som t.ex. stenskydd skyddar endast mot loftade 
stenar eller skräp. Skyddsutrustning som t.ex. rygg- eller ländskydd skyddar inte mot 
ryggmärgsskador. Ingen skyddsutrustning kan skydda bäraren mot alla förutsebara 
konsekvenser.

Magneter kan få pacemakers att stanna eller kan vara farliga för medicinska implantat 
när de är i närheten av varandra. Magneter kan också störa eller skada elektroniska 
instrument, klockor, hårddiskar i datorer, kreditkort eller liknande magnetiska 
produkter.

SKYDDSOMRÅDEN:

FRAM

Bröstskydd testat 
och CE-certifierat 
enligt 
prEN 1621-3:2012 
nivå 2

En helt ny produktklass. Bröstskydd 4.5 Hydra kombinerar bröst- och 
ryggskydd med en ryggsäck och vätskesystem. Med CE-certifierat 
bröst- och ryggskydd som testats till de högsta stötskyddsnivåerna 
och ett lätt justerbart bärsystem, har 4.5 Hydra en bekväm personlig 
passform med hög skyddsnivå. Ryggsäcken har vår bästa CleanTech 3 
liters blåsa med snabbfrånkopplingsslang som vilar i ett isolerat fack. 
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BAK

Stöttestat och CE-certifierat bröstskydd prCE EN 1621-3, nivå 2
Stöttestat och CE-certifierat ryggskydd CE EN 1621-2, nivå 2
Integration med eller utan nackskydd
3 liter (102 oz) vätskevolym och 10 liters lastutrymme
CleanTech-blåsan har en mittribba som förhindrar att den buktar ut i 
botten och kan även maskintvättas för bästa hygien
Optimal AirLine-ryggventilation
Ledade ribbpaneler för olika kroppsstorlekar
Vattentätt, löstagbart fodral som passar även de 
största mobiltelefonerna
Lättåtkomliga sidonätfickor för små föremål
Magnet i bröstskyddet och på slangen placerar bitventilen där du 
hittar den
Vänster och höger vattenslangskanalisering
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Ryggskydd testat
och CE-certifierat
enligt EN 1621-
2:2013 nivå 2

Den har även fickor och fack för i stort sett allt man behöver för en lång 
åktur och ett bärsystem som hjälper till att hålla den på plats så att 
den inte studsar runt. Bra främre ventilation är kopplad med ribbade 
AirLine-luftkanaler och nät som håller dig sval även under de varmaste 
dagarna.

SV

cm 35 - 55

minsta 
skyddsområde
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Integrering av nackskydd
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Löstagbar frontplatta
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Fri luftcirkulation

Den ledade panelutformningen med enskilda paneler ger större naturlig 
rörelse och bättre ventilationsplattform utan att minska på skyddet.

3 Dimensionell utformning
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Passform
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Justering
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2.

Integrering av skydd

1.

4.

7.

5.

8.

3.

6.

91



Copyright © 2014, Leatt® Corporation

Ta bort bröstskyddet

Ta bort ryggskyddet

1.

1.

4.

2.
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Rengör med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller milt rengöringsmedel 
i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med 
kallt vatten och torka med en torr trasa. Vanliga medel som kommer i kontakt 
med denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten m.m.) kan 
ge upphov till osynliga skador som äventyrar effektiviteten/säkerheten hos din 
skyddsutrustning Leatt® 
        
Hänvisa alltid till materialetiketten på 4.5 Hydra. Inget av de material som 
använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som 
kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.

Rengöring

4.5 HYDRA TÅL INTE MASKINTVÄTT

ANVÄND INTE BLEKMEDEL PÅ 4.5 HYDRA

TORKAS PÅ LINA, DROPPTORKAS ELLER PLANTORKAS 
I SKUGGAN

4.5 HYDRA FÅR INTE KEMTVÄTTAS

4.5 HYDRA FÅR INTE STRYKAS

ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL PÅ 4.5 HYDRA
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Förvaring och transport
Placeras på ren, torr yta och förvaras i torr, ordentligt ventilerad lokal utan direkt 
solljus och extrema temperaturer. Lägg inga tunga föremål ovanpå din 4.5 Hydra 
skyddsväst.

Icke extrema omgivningstemperaturer och väderförhållanden påverkar inte 
skyddet som din 4.5 Hydra skyddsväst ger.

Underhåll och föråldrande
För bästa prestanda ska din 4.5 Hydra inspekteras före varje användning. Sluta 
använda skyddet om någon av dess delar påvisar tecken på skada eller är 
utsliten, sprucken och/eller deformerad eller om den invändiga stoppningen är 
förstörd. Leatt® Corporation rekommenderar att din skyddsväst 4.5 Hydra byts ut 
var tredje (3) år under normala användningsförhållanden.

Om du är med om en olycka eller om din skyddsväst 4.5 Hydra eller någon 
av dess delar påvisar tecken på skada, sprickor och/eller deformation eller 
om den invändiga stoppningen är förstörd ber vi dig att lämna in produkten 
till återförsäljaren för inspektion eller att förstöra och byta ut den. Bortskaffa 
produkten på ett miljövänligt sätt.

Det är inte tillåtet att borra hål, måla, skära, värma upp, böja, fästa dekaler och 
klistermärken eller göra annan åverkan på skyddsvästen 4.5 Hydra. Det skulle 
kunna äventyra effektiviteten och säkerheten på din produkt Leatt® 
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       Använd med annan personlig skyddsutrustning
Leatt® 4.5 Bröstskydd Hydra utgör en del av det skyddsutrustningsutbud som finns 
tillgängligt för utövare av sportaktiviteter för motorcykel. Försiktighet ska alltid 
vidtas vid utövande av motorsportaktiviteter och lämplig skyddsutrustning ska 
användas.
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Provning och godkännande
Leatt® 4.5 Hydra har testats mot tillverkarens specifikationer och Eg-typintyg har 
utfärdats av RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), anmält organ nr 
0498. Produkten är CE-märkt för att visa överensstämmelse med EU-direktivet 
för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG.

Följande europeiska standarder har använts vid utvärdering av 
dessa produkter:
•  EN 1621-2:2014 – Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister
 – Del 2: Ryggskydd – Krav och provningsmetoder
•  prEN 1621-3:2013 – Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister   
 – Del 3: Bröstskydd – Krav och provningsmetoder *

Leatt® 4.5 Hydra- 
Ryggskydd som överensstämmer med Nivå 1 Typ A 
stötskyddskrav i EN 1621-2:2014. 
Bröstskydd som överensstämmer med Nivå 1 stötskyddskrav i 
prEN 1621-3:2013.
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Leatt®-produkten är garanterad för material- och tillverkningsfel under ett år från 
inköpsdatum. Leatt®-produkten kan gå sönder under vissa användningsförhållanden. 
Skador som orsakats av olyckor, fall, våld eller felaktig användning täcks därför inte av 
denna begränsade garanti.

Gå till www.leatt.com eller skicka e-post till warranty@leatt.com om du vill göra 
garantianspråk.

LEATT® CORPORATION FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE SÄLJBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

GARANTI

Kontaktuppgifter

         Huvudkontor:
No 50, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, 
Contermanskloof, Durbanville, 7550, 
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257  
Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com   
Website: www.leatt.com

Postadress:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 
7443, South Africa

        USA:
Tel: 661 287 9258    
Toll Free: 1.800.691.3314
Fax: 661 287 9688

        Europe:
Email: Leatt-EU-contact@leatt.com  
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