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POPIS PRODUKTU

Zde naleznete výčet nejdůležitějších informací, 
které představí funkce produktu Binder Konger, 
zároveň jsou k dispozici nezbytné informace a 

doporučení pro jeho správné používání:

Pouzdro Binder sestává ze tří hlavních částí:
1) hrudní část
2) zádová část
3) spojovací část

Další prvky a části:
4) vnější kapsy na suchý zip
5) ramenní popruh a podpažní popruh

- oba popruhy jsou identické
a) ramenní popruh
b) podpažní popruh

6) označení velikosti popruhů
- k dispozici je 5 velikostí (délek)
popruhů: S, M, L, XL, XXL

poznámka: pouzdro se 
na tělo klade tak, aby 
zipové kapsy byly vždy 
umístěny směrem k tělu:
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POSTUP OBLÉKÁNÍ
1) oba dva odepínatelné popruhy připněte na 
stejnou (zádovou) část Binderu:

2) připněte volný konec ramenního popruhu k 
druhé (hrudní) části Binderu:

3) uchopte Binder pravou rukou za ramenní 
popruh tak, aby podpažní popruh směřoval k Vám:

4) provlékněte Binderem levou ruku (a) a pravou 
rukou si přetáhněte ramenní popruh přes hlavu 
na pravé rameno (b):

5) ve chvíli, kdy ramenní popruh leží na Vašem 
pravém rameni a Binder spočívá volně na těle, 
sáhněte svou pravou rukou za záda (a), uchopte 
podpažní popruh (b) a spojte jeho volný konec se 
sponou na přední části pouzdra (c):

6) umístěte zajištěný Binder do odpovídající 
komfortní polohy:

7) utahování popruhů: je možné upravovat délku 
odepínacích popruhů (ramenního i podpažního) 
pomocí zkracovacích spon:

8) rychlá fixace pouzdra: je možné zkrátit 
spojovací část pouzdra (tkanicové šňerování) 
pomocí kulaté samosvorky:
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2) Hrudní a zádová část jsou totožné (pouze 
zrcadlově obrácené), je tedy možné si pouzdro 
obléknout stranově obráceně:

a) odepněte sponu

b) uchopte přední díl

c) otáčejte nahoru

d) šňerování na hruď

e) použijte kapsu

3) Vždy je cílem utáhnout pouzdro na těle do 
takové míry, aby bylo eliminováno skákání 
pouzdra na těle, avšak vždy s podmínkou 
zachování volného dýchání.

4) Pro rychlé utažení či povolení produktu při 
pohybu slouží podpažní šněrování:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
1) Přístup do zádových kapes bez nutnosti 
sundat pouzdro:
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ÚLOŽIŠTĚ

MODEL KONGER

UPOZORNĚNÍ

Zavazadlo typu Binder slouží nejlépe k uložení 
těchto předmětů:
a) mobilní telefon; max: 155x77x10 mm
b) klíče
c) peníze (bankovky i mince)
d) doklady
e) sluchátka
f) sportovní peněženka; cca 130x90x10 mm
g) drobné předměty: kapesník, nůž, flashdisk...

Binder – typ Konger, je primárně vyvinut pro 
potřeby pohybově náročných disciplín jako je Le 
Parkour nebo Freerunning. Není ale vyloučené 
využití při jiných volnočasových aktivitách.

Nedoporučuje se:
a) nosit Binder na holém těle po delší dobu
b) nosit Binder v kombinaci s batohem delší 
dobu (hrozí poškození batohu sedřením)
c) příliš dlouhé sezení s Binderem v opřené 
poloze
d) při řízení dopravních prostředků
e) ukládat do Binderu příliš ostré, těžké či 
neforemné předměty
Vždy vybírejte správnou velikost pouzdra:
Při užívání jiné velikosti, než je předepsána 
danému rozměru obvodu hrudníku, není 
zaručena správná funkčnost Binderu a/nebo 
jeho součástí.

5) Míra fixace a upevnění Binderu na tělo závisí 
na individuálních potřebách uživatele, podmínky 
nastavení se mění v závislosti na:
a) vykonávané aktivitě
b) druhu a množství oblečení
c) množství a velikosti uložených předmětů
d) počtu využitých kapes

6) Manipulaci s popruhy (utahování, povolování) 
a nastavení fixace pouzdra provádějte vždy v 
klidu na bezpečném místě.

7) Pouzdro Binder mohou využívat muži, ženy i 
děti a to v závislosti na individuálních tělesných 
proporcích, platí však pravidlo správného 
nastavení (fixace) a zachování přiměřeného 
pohodlí při vykonávané aktivitě.

8) S podmínkou zachování příjemného sezení je 
možné cestovat městskou hromadnou dopravou 
bez nutnosti Binder sundávat.

9) Našimi testery bylo doporučeno používat 
pouzdro Binder v kombinaci s funkčním 
(běžeckým) trikem přiléhavým na tělo.

10) Cenné předměty doporučujeme uložit do 
kapes v přední (hrudní) části Binderu.

11) Používání pouzdra Binder v kombinaci s 
poslechem hudby do sluchátek je možné, platí 
však zásady bezpečnosti s ohledem na 
přiměřené vnímání okolního prostředí a dále na 
pohybové aspekty vykonávané činnosti.

12) Binder – typ Konger, je standardně vyráběn
bez reflexních prvků.
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