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OBSAH: 
 

0. Úvodní poznámky a vysvětlení 
1. Úvod 
2. Princip fungování produktu 
3. Tech-Air® soubor pravidel ochrany 
4. Pravidla a omezení použití produktu 
5. Přehled a specifikace produktu 
6. Výběr velikosti produktu 
7. Zdravotní a věková omezení 
8. Kompatibilita produktu s oblečením 
9. Instalace, aktivace a použití produktu 
10. Umístění předmětů uvnitř oblečení kompatibilního s vestou 
11. Nabíjení baterie 
12. Principy fungování systému 
13. Informace zobrazované na displeji vesty 
14. Čištění, přeprava a skladování 
15.  Údržba, servis a likvidace vysloužilého produktu/jeho součástí 
16. Postupy v případě nehody 
17. Mobilní aplikace Tech-Air® 
18. Analýza systémových problémů, diagnostika funkce produktu 
19. Podpora produktů Tech-Air® 
20. Informace o produktu v souladu s certifikacemi 
21. Důležité bezpečnostní informace a upozornění uživatele, soubor VAROVÁNÍ! 

 
 

0. Úvodní poznámky a vysvětlení 
 

Níže uvedené 4 poznámky opakující se v rámci obsahu tohoto manuálu jsou použity pro sdělení následujících informací 
 

VAROVÁNÍ! Sděluje vážné informace při jejichž nedodržení může následovat zranění nebo smrt uživatele. Chyby systému 
nebo jeho nefunkčnost a/nebo přehnaná očekávání od toho čeho je systém Tech-Air® 5 schopný. 

 
DŮLEŽITÉ! Sděluje důležité informace ohledně limitací systému vesty. 

 
TIP: Sděluje užitečné rady ohledně systému Tech-Air® 5. 

 
MOBILNÍ APLIKACE: Sděluje informace spojené s mobilní aplikací Tech-Air®. 

 
1. Úvod 

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti Alpinestars! 
 
Systém Tech-Air® 5 (níže a dále uvedeno jako “systém“ a/nebo systém Tech-Air® 5) je aktivní bezpečnostní systém pro 
rekreační/běžné účely použití širokou veřejností během jízdy na motocyklu. Systém nabízí možnost aktivní ochrany jezdce i 
spolujezdce během nehody nebo vyostřených dopravních situací. Systém nabízí kompletní ochranu vrchní části v oblasti 
ramen, hrudi, žeber a zad nehledě na kategorii používaného motocyklu. Systém je navržený pro možnost jízdy po silnici a pro 
jízdy v lehkém terénu (podmínky pro ježdění a limitované použití pro jízdu v terénu jsou uvedeny v části 3). 
 
Systém Tech-Air® 5 se skládá z vesty, která je navržena tak aby ochránila proti nárazu, oděru během nehody. Díky tomu musí 
být systém vždy používán v kombinaci s ochranným/technickým oblečením (bundou, technickou mikinou/košilí s protektory) 
kompatibilním se systémem (pro podrobnější informace přejděte do sekce 8. Kompatibilita produktu s oblečením). 
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VAROVÁNÍ! Systém a jeho součásti jsou technologicky sofistikované součásti ochranných pomůcek určených pro jízdu na 

motocyklu a nemělo by s ním být zacházeno jako s konvenční ochrannou pomůckou. Podobně jako v případě 
motocyklu je třeba, aby bylo o systém řádně pečováno, byl servisovaný a udržovaný, tak aby byla zajištěna 
jeho řádná funkčnost a fungoval správně. 

 
VAROVÁNÍ! Systém musí být vždy používán v kombinaci s ochranným/technickým oblečením, které je kompatibilní se 

systémem (pro podrobnější informace přejděte do sekce 8. Kompatibilita produktu s oblečením). 
 

VAROVÁNÍ! Doporučujeme řádné a pečlivé pročtení tohoto manuálu, tak aby byla pochopena kompletní problematika, 
následování rada a varování. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně produktu, tak je možné obrátit se na 
obchodníka, distributora nebo kontaktovat nebo podporu produktů Tech-Air® (viz. sekce 19). 

 
DŮLEŽITÉ! Bez jakýchkoliv doplňujících informací si společnost Alpinestars vyhrazuje všechna práva na dodatečné a průběžné 

aktualizace softwaru nebo vylepšení elektronických komponentů systému Tech-Air® 5. 
 

2. Princip fungování produktu 

Systém obsahuje kontrolní jednotku airbagu (se zabudovanými senzory) integrovanou do zádového protektoru (viz. schéma 
1). Soubor senzorů obsahuje 3 akcelerometry a 3 gyroskopy. Těchto 6 senzorů monitoruje uživatelovo tělo v souvislosti 
s otřesy a neočekávanými pohyby. V případě události je uživatelovo tělo vystavenou vysoké a/nebo náhle a nečekané změně 
energie. Díky tomu systém vyhodnotí nafouknutí vesty. Toto se může stát v případech nehod, kdy je motocykl vystaven kolizi 
s jiným vozidlem nebo objektem, když jezdec ztratí kontrolu nad strojem nebo když spadne z motocyklu. 
 
Systém je vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth s nízkou spotřebou elektrické energie (BLE) jehož přijímač je umístěn 
v kontrolní jednotce. Bluetooth rozhraní umožňuje systému přímé propojení s mobilním telefonem za účelem zjištění 
důležitých informací ze systému vesty a také umožňuje uživateli přístup k mnoha dalším funkcím (pro více informací  
přejeděte do sekce 17. Mobilní aplikace Tech-Air®). 
 
MOBILNÍ APLIKACE: V případě propojení systému s mobilním telefonem pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth pamatujte 

na nutnost aktivace Bluetooth modulu ve Vašem telefonu a nutnost stažení/instalace mobilní aplikace 
Tech-Air® dostupné ke stažení na Android Play a Apple Store. 

 

 
Schéma 1. – umístění jednotky systému obsahující senzory 
 
3. Tech-Air® soubor pravidel ochrany 

Z obecného hlediska jsou 3 základní faktory, které určují to, že airbagový systém poskytne uživateli ochranu: 
 

- V případě, že dojde během události (jako je např. dopravní nehoda) k výrazné změně energie v oblasti těla, kterou 
pokrývá airbag. 

- V případě, že dojde k aktivaci a nafouknutí airbagu dříve než se tělo uživatele potká s překážkou nebo povrchem. 
- V případě, že dojde k aktivaci a nafouknutí airbagu dříve než se tělo uživatele potká s překážkou v podobě motocyklu 

samotného nebo jeho příslušenství a doplňků. Např. zrcátka, plexi nebo tankbag. 

Aby mohl airbag poskytnout plnou ochranu, tak musí dojít k plnému nafouknutí airbagu. Čas nafouknutí systému se skládá 
z času, kdy senzory detekují vážnou situaci plus čas spojený s aktivací a nafouknutí airbagu plynem. Nejpomalejší čas 
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vyhodnocení situace a nafouknutí airbagu je pak přibližně 40ms (milisekund). Čas nafouknutí airbagu záleží na typu nehody, 
typu motocyklu (např. skútr, cruiser, sportovní motocykl) nebo také dané rychlosti jízdy mimo dalších faktorů. 
 
Soubor pravidel ochrany je obecný soubor poznámek popisujících situace a/nebo okolnosti při kterých může systém 
poskytnout ochranu ale i situace při kterých nemůže poskytnout ochranu.  

 
Použití systému vesty Tech-Air® 5 nabízí možnost aktivní ochrany jezdce i spolujezdce během nehody nebo vyostřených 
dopravních situací ačkoliv jako jakýkoliv jiný produkt má své limity v případě stupně ochrany, kterou může nabídnout. 
 
VAROVÁNÍ! Žádný produkt nemůže poskytnout 100% ochranu před zraněním (nebo úmrtím), poškozením ostatních osob 

nebo majetku v případě pádu, nehody, kolize, nárazu, ztráty kontroly na motocyklem/situací nebo při jiné 
události. 

Systém poskytuje ochranu těla v oblastech vyznačených červeně na schématu č. 2 
 

 
Schéma č. 2 
 
VAROVÁNÍ! Systém poskytuje pouze limitovanou ochranu proti rázovým silám v oblastech pokrytí viz. schéma. č.2. 

Neexistuje žádná garance, že systém 100% zabrání zranění (vážné nebo fatální zranění) v oblasti okolo 
vnitřních a vnějších partiích vesty. 

 
VAROVÁNÍ! Systém nedokáže zabránit nehodě nebo předejít zranění uživatele. 
 
VAROVÁNÍ! Žádná ochranná pomůcka vč. tohoto airbagového systému nedokáže poskytnout 100% ochranu proti 

všemožným zdrojům zranění a proto nemůže nikdy poskytnout kompletní ochranu proti zranění. 
 
Soubor pravidel ochrany airbagového systému Tech-Air® 5 obsahuje případy kolize s překážkami a ztráty kontroly během 
nehody (situace všeobecně popisované jako highsider a lowslider, opuštění motocyklu během kolize letem nebo skluzem). 

DŮLEŽITÉ! V případě nafouknutí airbagu Tech-Air® 5 existují jisté limity i v rámci bodů uvedených v rámci souboru uvedených 
pravidel a situací (jako např. úhel dopadu při vysokém nárazu během kolize s překážkou nebo nízko rázové síly). 
Všeobecně řečeno, systém se neaktivuje v případě, kdy je nárazová energie příliš nízká. 

 
Podmínky aktivace v případě, kdy jiné vozidlo narazí do stojícího motocyklu: 
Příjezdová rychlost = od 25km/h (15mph) a výše 
Úhel nárazu = od 45° do 135° 
Uvedené platí pro případ, kdy vestu používá jezdec nebo spolujezdec bez rozdílu. 
 
Podmínky aktivace v případě, kdy motocykl uživatele narazí do jiného vozidla nebo překážky (viz. schéma 3): 
Příjezdová rychlost = od 25km/h (15mph) do 50km/h (31mph) 
Úhel nárazu (viz. schéma 3) = od 45° do 135° 
Uvedené platí pro případ, kdy vestu používá jezdec nebo spolujezdec bez rozdílu. 
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Schéma č. 3 
 
DŮLEŽITÉ! Pokud je rychlost vozidla nižší než 25km/h (15mph), tak se systém nemusí aktivovat v čase kolize. Ale může se 

aktivovat až náhle po pádu a nárazu jezdce nebo spolujezdce. 
 
VAROVÁNÍ! Použití airbagové vesty nenahrazuje použití a nutnost nošení ostatních ochranných pomůcek a oblečení. 

K poskytnutí plného potenciálu ochrany  je třeba aby byla vesta nošena společně s vhodným oblečením a 
vybavením, které uživatele ochrání od hlavy až k patě (motocyklová přilba, protektory, boty, rukavice a další 
řádné ochranné prvky výbavy). 

 
DŮLEŽITÉ! Schéma č. 3 v rámci souboru pravidel ochrany systému Tech-Air® 5 popisuje situaci, kdy se očekává nafouknutí 

airbagu těsně před tím než se dostane tělo uživatele do kontaktu s překážkou. Při rychlosti na 25km/h se systém 
aktivuje bez rozdílu na úhel nárazu ale v jiných případech se může stát, že se plně nenafoukne před kontaktem 
uživatele s překážkou. 

 
Případová studie/soubor pravidel v případě ztráty kontroly během nehody 
 
Ztráta kontroly nad motocyklem ve většině případů vyúsťuje v pád. To se většinou stává, když pneumatika ztratí grip při 
kontaktu s povrchem během změny směru nebo během procesu brzdění. 
 
VAROVÁNÍ! Uživatel nemusí být aktivním strůjcem nehody pro to aby se systém aktivoval. Např. používaný systém se 

může aktivovat v případě ztráty kontroly a následním spadnutím z motocyklu během slézání. Tyto typy 
“nejezdeckých“ aktivací systému nejsou chybou systému. 

 
Typ motocyklu 
 
Systém airbagové vesty Tech-Air® 5 může být používán jezdcem nebo spolujezdcem na jakémkoliv typu motocyklu vč. 
elektrických motocyklů. 
 
Jízda v lehkém terénu 
 
Systém airbagové vesty Tech-Air® 5 může být v limitovaném rozsahu použit pro jízdu na šotolinových cestách. Pro účely 
použití systému v režimu terén jsou definice šotolinového povrchu následující: 
 

- Nedlážděné povrchy pokryté šotolinou. 
- Minimální šířka silnice 4m (13 stop). 
- Neobsahuje výraznější výškové přechody +/-30%. 
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- Neobsahuje žádné vyjeté koleje, lavice, přechody a díry vyšší/hlubší 50cm (19,5“) 
 

MOBILNÍ APLIKACE: mobilní aplikace Tech-Air® umožňuje uživateli dočasně deaktivovat systém ochrany, když se např. 
uživatel dostane do lokality, která vyžaduje jízdu v obtížnějším terénu. Systém poté nemůže být opětovně 
aktivován pomocí aplikace ale je jej poté potřeba otevřením a opětovným zavřením zipu a vrchní manžety 
s aktivačním čidlem. 

 
DŮLEŽITÉ! Pravděpodobnost pádu je v případě jízdy v terénu řádově větší než při jízdě na zpevněném povrchu pokud je 

jezdec nezkušený a “nevyježděný“. Aktivace systému může proběhnou dokonce i během pádu v případě, kdy 
motocykl stojí na místě. Díky tomu může vzniknout situace, kdy je uživatel vystaven další jízdě bez možnosti dalšího 
použití funkčního airbagu dokud není systém opraven a baterie není nabitá (více viz. sekce 16). 

 
4. Pravidla a omezení použití produktu 

VAROVÁNÍ! Díky tomu, že je systém citlivý na jemné a náhlé rozdíly pohybů těla a otřesy, tak může být použit pouze pro 
potřeby jízdy na motocyklu dle podmínek výše zmíněných a limitů zmíněných níže. Systém není určený pro 
použití: 
a. Během čistě závodních aktivit 
b. Během aktivit spojených se závody a kategoriemi enduro/hard enduro, motokros nebo supermoto 
c. Stunt riding 
d. Driftování, powersliding, ježděním “po zadním“ a “po předním“ 
e. Jakékoliv aktivity, které nejsou spojené s jízdou na motocyklu 
 

VAROVÁNÍ! Díky otřesům, pohybům a/nebo ostatním vstupním jevům detekovaným systémem během použití vesty se 
může stát, že se systém aktivuje i během situace, kdy nenastala žádná nehoda. 

 
VAROVÁNÍ! V závislosti a díky typu použitého motocyklu, např. skútr nebo trialová motorka není 100% garantováno, že se 

systém aktivuje před tím než se uživatel dostane do kontaktu s motocyklem nebo jinou překážkou. 
 

VAROVÁNÍ! Nošení systému airbagové vesty nenahrazuje nošení ostatních ochranných pomůcek a oblečení určeného pro 
jízdu na motocyklu. K poskytnutí plného potenciálu ochrany  je třeba aby byla vesta nošena společně 
s vhodným oblečením a vybavením, které uživatele ochrání od hlavy až k patě (motocyklová přilba, protektory, 
boty, rukavice, bunda, kalhoty a další řádné ochranné prvky výbavy). 

 
VAROVÁNÍ! Systém je funkční při okolních teplotách v rozsahu od -20°C až do +50°C (od -4°F až do +122°F) 
 
VAROVÁNÍ! Systém nepoužívejte v oblastech od nadmořské výšky 2000m a více nad hladinou moře z důvodů, že nízký tlak 

v těchto oblastech může poškodit baterii umístěnou uvnitř řídící jednotky. 
 
5. Přehled a specifikace produktu 

 
Schémata níže popisují jednotlivé části a komponenty airbagové vesty Tech-Air® 5. Číslování jednotlivých částí odkazuje na 
níže uvedenou legendu, tak aby jste získali co nejlepší přehled o jednotlivých částech vesty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Stránka 6 z 23 
 
 

AIRBAGOVÁ VESTA SYSTÉMU TECH-AIR® 5 
 

 
Schéma č. 4 
 

1. Aktivační magnetická pojistka na konci zipu 
2. Pojistné poutko na suchý zip 
3. LED displej 
4. Spodní otevírání zadní/vnitřní části vesty 
5. Záruční/servisní pečeť 
6. Panely s prodyšnou prostorovou síťovinou 
7. Zádový protektor 
8. Řídící jednotka airbagu 
9. Napouštěcí vedení od bombiček k vaku airbagu 
10. Vnitřní štítek s normou certifikace a výrobním číslem vesty 
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ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA (8) 
 

 
Schéma č. 5 
 

1. Vstup pro adaptér Micro USB 
2. Adaptér pro Micro USB 
3. Kabel pro nabíjení 
4. USB nabíječka s adaptéry pro rozdílné typy zásuvek 

 

6.      Výběr velikosti produktu 
 
Systém je dostupný ve velikostech od XS do 4XL. Každá velikost je charakteristická rozdílnou výškou střihu od pasu po úroveň 
ramen uživatele (viz. schéma č. 6) 
 
Tabulka č.1 níže znázorňuje jednotlivé velikosti s uvedenými délkami míry od pasu po ramena a pro co nejlepší výběr je 
doplněna o doporučený rozsah výšky uživatele vůči konkrétní velikosti vesty. 
 

 
 
VAROVÁNÍ! Výška postavy je pouze orientační a přibližný parametru pomáhající pro výběr vhodné vesty. Vždy si ověřte 

správnou míru výšky vesty/těla od pasu po ramena před tím než si vyberete vhodnou velikost vesty. 
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Tabulka č. 1 
 

 
 
7.      Zdravotní a věková omezení 
 
DŮLEŽITÉ! V rámci území EU zakazuje platné nařízení zákonu o pyrotechnice (2007/23) zakazuje prodej výbušnin a 

pyrotechniky osobám mladším 18-ti let. 
 
VAROVÁNÍ! Tech-Air® 5 nesmí být používán dětmi, za jakýchkoliv podmínek. 
 
VAROVÁNÍ! V případě nehody a nafouknutí systém způsobí krátký a intenzivní tlak v oblasti hrudi a zad. To může způsobit 

nepohodlí a pro osoby se špatným zdravotním stavem může způsobit komplikace. 
 
VAROVÁNÍ! Airbagový systém Tech-Air® 5 nesmí být používán osobami se srdečními indispozicemi a ostatními zdravotními 

problémy, které mohou způsobit srdeční slabost. 
 
VAROVÁNÍ! Airbagový systém Tech-Air® 5 nesmí být používán osobami se srdeční pumpou nebo s jakýmikoliv 

elektronickými implantáty. 
 
VAROVÁNÍ! Airbagový systém Tech-Air® 5 nesmí být používán osobami s problémy zad a krční páteře. 
 
VAROVÁNÍ! Airbagový systém Tech-Air® 5 nesmí být používán ženami během období těhotenství. 
 
VAROVÁNÍ! Airbagový systém Tech-Air® 5 nesmí být používán ženami s umělými prsními implantáty. 
 
VAROVÁNÍ! Jakýkoliv typ nebo forma piercingu, která koliduje s aktivními plochami airbagového systému by měla být před 

rozhodnutím uživatele o použití airbagu sundána. Nafouknutí airbagu v kombinaci s nasazeným piercingem by 
mohlo způsobit uživateli snížení komfortu či zranění. 

 
Doporučení pro alergiky 
 
Osoby s jistými typy alergické reakce na syntetické materiály, pryž nebo plasty by měli pečlivě monitorovat jejich pleť po 
každém použití vesty Tech-Air® 5. Pokud se díky používání objeví jakákoliv nepříjemná a viditelná alergická reakce, tak 
přestaňte vestu používat a vyhledejte odbornou lékařskou radu a/nebo pomoc. 

8.      Kompatibilita produktu s oblečením 
 
Systém airbagové vesty Tech-Air® 5 musí být používán v kombinaci s vnější ochrannou vrstvou díky tomu, že vesta samotná 
není konstruovaná jako oděru odolná. S ohledem na správně vybranou velikost může být vesta používána se všemi produkty 
Alpinestars, které jsou Tech-Air® kompatibilní ale i s produkty jiných značek, které jsou Tech-Air® kompatibilní a mají dostatek 
vnitřního prostoru a strečových panelů pro řádné nafouknutí airbagu. 
Uživateli je doporučeno vybrat si takovou vnější vrstvu, která zvyšuje ochranu proti oděru a nezpůsobí snížení komfortu a 
omezení funkčnosti systému při aktivaci airbagové vesty. 
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Ve výsledku tedy vesta může být používána v kombinaci s jakoukoliv oděru odolnou vnější vrstvou navrženou pro účely 
použití pro jízdu na motocyklu. Tato vrstva musí mít dostatek vnitřního prostoru, který dovolí řádné nafouknutí vesty těsně 
po aktivaci systému. Následujte instrukce uvedené níže aby jste si ověřili, že Vaše bunda je vhodná pro použití v kombinaci 
s touto vrstvou. Při výběru pamatujte aby bunda měla potřebný střih a má umístěné řádné protektory na pozici v oblasti 
kloubů. V případě, že je vybraná vnější vrstva s obšívkou z kůže, tak je důležité a velmi doporučené aby se jednalo o vnější 
vrstvu s dostatkem strečových panelů, které dovolí řádné nafouknutí vesty a bunda nebude omezovat komfort nošení během 
nafouknutí vesty. 
Vesta Tech-Air® 5 v případě nafouknutí kryje partie ramen, hrudi, žeber a zad. Díky tomu nesmí být vesta použita 
s jednodílnou nebo dvoudílnou kombinézou, která není Alpinestars Tech-Air® nebo Tech-Air® kompatibilní. 
 
DŮLEŽITÉ! Pokud je systém použit v kombinaci se standardní oděru odolnou vrstvou (nekompatibilní s Tech-Air®), pak si musí 

uživatel ověřit, že vnější vrstva poskytuje dostatek vnitřního objemu pro řádné nafouknutí airbagu. A to dle 
následujících podmínek a doporučení: 

 
1. Změřte si obvod v oblasti hrudi 
2. Změřte šířku bundy v oblasti hrudi 
 

 
Schéma č. 7 
 
3. Vybraná bunda je vhodná pro použití s vestou Tech-Air® 5 pokud je hodnota šířky bundy větší jak hodnota výpočtu: 0,5 * 
naměřený obvod hrudi + 12 
 
VAROVÁNÍ! Airbagový systém Tech-Air® 5 musí být VŽDY použit s kompatibilní a vhodnou vnější vrstvou nebo vhodnou 

nekompatibilní vrstvou vybranou pro konkrétní postavu. Používání systému s nevhodnou vnější vrstvou může 
vést k tomu, že dojde k poruše funkcí systému a nebo zranění. 
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9.      Instalace, aktivace a použití produktu 
 
Pro řádné použití a dodržení správné funkce airbagové vesty Tech-Air® 5 v kombinaci s vhodnou vnější vrstvou musí uživatel 
splnit následující kroky: 
 
1. Navlékněte si vestu, zapněte zip do koncové polohy, tak aby byla magnetická pojistka zipu (1) řádně zacvaknuta. 
2. Zapněte pryžové poutko na suchý zip s logem Alpinestars (2) s tím, že obě proti plochy suchého zipu musí řádně lícovat. 

Vše musí být zapnuto, tak jak je uvedeno na schématu č. 8. Systém se automaticky aktivuje pokud je toto splněno. 
3. Pokud bylo poutko (2) řádně zapnuto, tak zkontrolujte spodní LED displej vesty (3) aby jste si ověřili, že je systém vesty 

aktivovaný (schémata jednotlivých funkcí LED displeje si prostudujte v sekci 13).  V každém případě si uživatel musí ověřit, 
že displej po aktivaci vesty neukazuje žádné chyby. 

 

 
Schéma č.8 
 
4. Po řádné kontrole správné funkce a aktivace systému, který značí, že svítí zelená dioda (3a) nebo žlutá dioda (3b) a zelená 

LED dioda (3a) souběžně. Pak může uživatel pokročit k nasazení vnější ochranné bundy s ujištěním, že vesta perfektně sedí a 
nic pod vnější vrstvou nepřekáží. Obzvláště řádná péče musí být věnována oblasti ramen, kde musí být vesta v rámci 
osazení pod vnější vrstvou řádně umístěna. 

5. Poté co je kompletní systém vesta plus vnější vrstva řádně oblečen zapněte vnější vrstvu. 
 
VAROVÁNÍ! Je nezbytně nutné aby celá sestava perfektně seděla a poskytla maximální potenciál ochrany během nehody. 

Vnější vrstva, která je příliš malá může způsobit nepříjemné snížení komfortu během nafouknutí vesty. Vnější 
vrstva, která je příliš velká nemusí vestu a potřebné ochranné prvky udržet fixované v potřebných pozicích 
během pádu a nehody. V případě nejasností a otázek ohledně padnutí, výběru správné velikosti vesty a vnější 
ochranné vrstvy se ptejte u Vašeho dealera značky Alpinestars. 

 
Jakmile je systém aktivovaný a všechny nutné kroky kontroly a osazení systému proběhli v pořádku (schémata jednotlivých 
funkcí LED displeje si prostudujte v sekci 13) pak je vesta Teh-Air® 5 k aktivaci během kolize s jiným vozidlem, chodcem nebo 
překážkami. Systém se také aktivuje v případě, kdy jezdec ztratí kontrolu na strojem, která může vést k pádu. Pád z motocyklu 
na místě může také aktivovat nafouknutí vesty. 
 
VAROVÁNÍ! Vždy se ujistěte, že je přední poutko na suchý zip rozepnuto, když vestu nechcete používat v aktivním stavu 

nebo není nošena. Zkontrolujte v tomto případě, že LED displej nesvítí aby jste si ověřili, že není systém 
aktivovaný. 

 
10.      Umístění předmětů uvnitř oblečení kompatibilního s vestou 
 
Během použití vesty s bundou je třeba vědět jaké předměty můžete nechávat v kapsách vnější vrstvy, viz.: 
 

- Ostré a bodové předměty umístěné v kapsách můžou poškodit airbag a ohrozit správnou funkci vesty. 
- Objemné předměty v kapsách mohou omezit správnou funkci a nafouknutí vesty, snížit efektivitu funkce vesty, vesta 

může díky překážce více tlačit na tělo a způsobit snížený komfort nebo poranění během nafouknutí vesty. 
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DŮLEŽITÉ! Zvláštní pozornost je třeba věnovat obsahu kapes vnější bundy v oblasti hrudi. V těchto kapsách by měli být 
uloženy maximálně a pouze ploché předměty jako je peněženka nebo mobilní telefon. 

 
VAROVÁNÍ! Za ŽÁDNÝCH podmínek by neměl uživatel v kapsách převážet ostré a bodové předměty, které by mohli zranit 

uživatele nebo poškodit airbagový systém a ovlivnit jeho řádné fungování. Pouze předměty s tupými okraji a 
rozumné velikosti jsou vhodným obsahem kapes při použití bundy společně s airbagovou vestou. 

 
TIP: Systém airbagové vesty byl vyvinutý a otestovaný jako bezpečný pro použití v kombinaci s nošením batohů (nošenými 

přes vnější ochrannou bundu) s obsahem batohu o hmotnosti maximálně do 6-ti kg (přibližně 13 liber). 
 

11.      Nabíjení baterie 
 
Airbagový systém Tech-Air® 5 je dodáván společně s USB nabíječkou (13), kabelem pro nabíjení (12) a adaptérem pro Micro 
USB (11). Pro jednoduché a rychlé napojení do zástrčky Micro USB (10). 
Nabíječka (13) je dodávána se čtyřmi různými adaptéry pro možnost napojení do nejrozšířenějších typů zástrček po celém 
světě. 
 
DŮLEŽITÉ! Před nabíjením vždy vyberte vhodnou zástrčku pro připojení nabíječky (13) a její následné, řádné napojení do sítě. 

Řádně zkontrolujte i připojení USB kabelu (12) a redukce Micro USB (11) před připojením vesty do sítě. 
 
DŮLEŽITÉ! Během nabíjení se vždy ujistěte, že vesta a nabíječka (13) je řádně připojená do dobře dostupné zásuvky. 
 
Systém plně a řádně nabijte před prvním použitím. Aby nabíjení bylo řádně provedeno, tak je potřeba propojit magnetický 
nabíjecí kabel (12) dostupný v rámci nabíječky nebo můžete použít standardní Micro USB kabel, který připojíte do vstupu 
Micro USB (10) ve vrchní části pláště řídící jednotky. Poté co je baterie nabitá, tak LED displej vesty (3) bude ukazovat 
kombinaci blikajících a stabilně svítících diod (více informací viz. sekce 13). 
 
DŮLEŽITÉ! Baterii je možné řádně nabít pouze v podmínkách stálé teploty v rozsahu mezi 0°C až 40°C (32°F až 104°F). 
 
DŮLEŽITÉ! Pokud se baterie pravidelně neudržuje a nenabíjí, tak může dojít ke snížení její plné kapacity. 
 
VAROVÁNÍ! Systém nenechávejte z dohledu během procesu nabíjení. Nabíjejte pouze v suchých podmínkách s teplotami v 

rozsahu mezi 0°C až 40°C (32°F až 104°F). 
 
Nabíjení a cyklus použití 
 
Doporučena o potřebná doba pro vybití a plné znovu nabití baterie s pomocí přiložené originální nabíječky (13) je zhruba 4 
hodiny. Kromě výjimek v podobě prvního plného nabití, které může trvat delší dobu nabití (přibližně 12 hodin). 
Plně nabitá baterie poskytuje přibližně 30 hodin provozu. Při nedostatku času potřebného plného nabíjení je garantovaná 
funkčnost mezi 7 až 8-mi hodinami provozu v případě, že se baterie nabíjí 1 hodinu. 
 
TIP: Systém je možné nabíjet připojením pomocí USB kabelu do počítače a laptopu nebo je možné nabíjet pomocí alternativy 

v podobě jiné Micro USB nabíječky. Nicméně, pokud je nabíjecí proud nabíječky s hodnotou pod 1A pak bude nabíjení 
trvat déle oproti výše uvedeným nabíjecím časům. 

VAROVÁNÍ! V případě použití alternativní nabíječky oproti té která je dodaná v sadě s vestou se vždy ujistěte, že je tato 
alternativní USB nabíječka v souladu s normou EN 62368-1 třídy 1 nebo 2 s maximálním nabíjecím proudem 
2A. 

 
VAROVÁNÍ! Systém se musí nechat plně nabit poté co na LED panelu vesty začne blikat červená LED dioda (3c) signalizující 

nízký stav baterie. 
 
11.      Principy fungování systému 
 
a) Zapnutí a aktivace 
 
Pro zapnutí a aktivaci systému zapněte magnetický zip (1) a zapněte pojistné poutko s logem Alpinestars (2). Vnitřní 
magnetické čidlo pak detekuje, že pojistné poutko (2) je zavřené a systém je aktivovaný. V tomto kroku musí uživatel 
zkontrolovat informace na LED panelu (3) aby si ověřil, že systém funguje v pořádku. (všechny informace nutné pro 
pochopení jednotlivých ukazatelů funkcí LED panelu jsou dostupné v sekci 13) 
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TIP: Pokud se LED panel systému nesepne (žádná LED dioda nesvítí), tak je třeba v prvé řadě zkontrolovat správné zapnutí 
poutka na suchý zip (2), dále se ujistit, že je baterie nabitá a jsou zaktualizované aktuální aplikace firmware na poslední 
dostupnou verzi. Pokud problém přetrvává, tak kontaktujte svého dealera Alpinestars nebo podporu Tech-Air® (viz. sekce 
19 podpora produktů Tech-Air®). 

VAROVÁNÍ! V souladu se správným fungováním a aktivací vesty systému Tech-Air® musí být poutko na suchý zip (2) řádně 
zapnuté. 

 
b) Systémová kontrola 
 
Poté co je systém zapnutý a vykazuje aktivitu, tak probíhá systémová kontrola. Tento stav znázorňuje svítící žlutá dioda (3b) a 
svítící zelená dioda (3a). Během této systémové kontroly je třeba ještě vyčkat před tím než bude možné vestu použít. 
Mezitím co systém vyhodnocuje kontrolu a přípravu pro použití a umístění vesty na těle je třeba provést jednu nebo více 
z níže uvedených aktivit: 

- Chůze včetně té do schodů a ze schodů 
- Usednutí na motocykl 
- Popojet s motocyklem 

Pokud systémová kontrola proběhne úspěšně, tak se rozsvítí zelená kontrolka (3a). 
Je nutné vědět, že následující kroky nepomůžou k úspěšné kontrole systému: 

- Zapnutí vesty bez toho aniž by byla nasazena na tělo 
- Stát na místě po nasazení a zapnutí vesty bez zkoušky pohybových čidel 
- Stát s motocyklem na místě – včetně zapnutého motoru motocyklu na volnoběh 

 
DŮLEŽITÉ! Pokud systém vyhodnotí nevhodný stav fungování nebo problém kolidující se standardním fungováním systému, 

tak se systém automaticky vypne a s tím se plně vypne i LED displej vesty (3). Zkuste rozepnout a zapnout zip a 
řádně zapnout pouto na suchý zip (2) aby se systém opětovně aktivoval a znovu provedl systémovou kontrolu. 

VAROVÁNÍ! Před použitím a jízdou VŽDY MUSÍTE zkontrolovat LED displej (3) poté co proběhne kontrola a na displeji svítí 
zelená LED dioda (3a). Systém není aktivní v případě, že nesvítí zelená LED dioda (3a) na LED displeji (3). 

 
DŮLEŽITÉ! Poutko suchého zipu (2) je osazené magnetickým čidlem. Položky citlivé na magnetizmus (jako např. platební 

karty) by měli být umístěné dostatečně daleko (přinejmenším 1cm daleko od oblasti magnetického čidla). 

MOBILNÍ APLIKACE: Stav systému airbagové vesty Tech-Air® je možné zkontrolovat pomocí bezdrátového připojení k mobilní 
aplikaci Tech-Air® nainstalované v mobilním telefonu. Pokud systémová kontrola proběhla v pořádku, tak 
aplikace zobrazí status SYSTÉM AKTIVOVÁN (SYSTEM ON). 

 
MOBILNÍ APLIKACE: Systému může být “donucen“ k deaktivaci přímým použitím aplikace. Tato funkce může být užitečná 

v případě, že chce uživatel cíleně deaktivovat vestu. Např. před absolvováním obtížné terénní sekce (je 
potřeba mít na vědomí fakt, že vestu není možné zpátky aktivovat pomocí aplikace a vestu je nutné 
opětovně aktivovat rozepnutím a zapnutím poutka na suchý zip (2)). 

 
c) Deaktivace a vypnutí systému 
 
Systém vypněte rozepnutím poutka na suchý zip (2). Systém se vypne za cca 1 sekundu od rozepnutí. Následně je třeba 
prověřit kontrolou LED displeje (3). Pokud na displeji nesvítí a nebliká žádná z diod, tak to znamená fakt, že je systém 
deaktivovaný. 
 
Pro případ aby se zajistil systém ponechaný v deaktivovaném stavu je třeba nechat rozepnuté poutko na suchý zip (2), tak jak 
je vidět na schéma č. 9. V tomto stavu je třeba nechat vestu rozepnutou vždy, když se vesta skladuje, převáží nebo odesílá. 
 

VAROVÁNÍ! VŽDY je potřeba systém nechat vypnutý (zajištěním rozepnutého poutka (2)) pokud není vesta používána pro 
jízdu na motocyklu. I v případě, že je vesta nasazená na těle během dalších aktivit (chůze od motocyklu A 
k místu B atd.) , tak je třeba vestu deaktivat aby nedošlo k nechtěné aktivaci, nafouknutí vesty nebo 
zbytečnému vybíjení baterie. 
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Schéma č. 9 
 
VAROVÁNÍ! Během nepoužívání vesty, skladování, přepravy je třeba aby byl systém vypnutý. A to sice jištěním zajištěním 

rozepnutého poutka (2). To zabrání nechtěné aktivace vesty a prodlouží výdrž baterie. 
 
DŮLEŽITÉ! I v případech, kdy systém vyhodnotil úspěšnou kontrolu, tak se vypne v následujících případech. 

- Pozice jezdce není v souladu s běžnými podmínkami použití systému 
- Nenastal žádný pohyb pod dobu více jak 10 minut. Pokud tato situace nastane, tak je potřeba opětovně 

rozepnout poutko (2), tak aby se systém restartovat a provedl opětovnou kontrolu (pro více detailů 
pročtěte odstavec v sekci 12, odrážka b viz. systémová kontrola). 
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13.      Informace zobrazované na displeji vesty 
 
LED panel vesty (3) obsahuje 3 barevné LED diody, které v různých kombinacích zobrazují konkrétní stav systému. 
 
Indikace LED panelů během běžných režimů použití, start systému (system start up), kontrola systému (system check) a 
standardní provozní režim (standard operation mode) 
 

 
 
Poznámky 

 
1. systémová chyba (system fault): stav, který se zobrazuje a potvrzuje situaci, kdy jsou prázdné nebo vyjmuté plnící 

bombičky nebo nastala systémová chyba. 
2. aktivní systém (system active): aktivní stav systému, kdy je funkčnost vesty prověřena a kontrola prošla v pořádku. 
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Indikace LED panelů během nabíjení 
 

 
Stav panelu při nabíjení pod 8 hodin 

 
Stav panelu při nabíjení od 8-mi do 18-ti hodin nabíjení 

 
Stav panelu při nabíjení od 18-ti do 30-ti hodin nabíjení 

 
Stav panelu při plném nabití 
 
DŮLEŽITÉ! Svítící zelená LED dioda (3a) ukazuje, že je systém plně funkční, zapnutý a aktivovaný. 
 
VAROVÁNÍ! Pokud svítí jiná dioda než zelená (3a), tak to znamená, že systém vesty není aktivní a v případě kolize se 

neaktivuje. 

Indikace LED panelů během nabíjení 
 
Během nabíjení LED displej (3) ukazuje opakované blikání. Poté co je baterie plně dobita, tak displej přestává blikat a diody 
začnou plně svítít. 
 
14.      Čištění, přeprava a skladování 
 
Čištění vesty 
 
Pro čištění povrchu vesty používejte pouze čistý hadřík namočený do čisté, vlažné vody a následně vyždímaný (textil a 
plastové díly vesty). Není vhodné a doporučené používat chemické čističe a látky jelikož by mohli znehodnotit materiál vesty 
a způsobit nefunkčnost systému. 
 
VAROVÁNÍ! Za ŽÁDNÝCH okolností se vesta nesmí nikdy prát v pračce, namáčet do vody, sušit v sušičce nebo žehlit. Tyto 

procesy by mohli způsobit permanentní poškození systému a jeho nefunkčnost. 
 
 TIP: Součástí doporučeného řádného servisu vesty v intervalu 1x za 2 roky je vesta rozebrána a umyta. 

Skladování 
 
V případě, kdy není vesta používána je doporučeno skladovat systém v originálním balení volně ložené a nezatížené jinými 
předměty, tak aby nedošlo k poškození systému od ostrých nebo těžkých předmětů. Systém je možné skladovat také 
zavěšený na věšáku. Vždy by měl být skladovaný na suchém místě s vyváženou teplotou mimo dosah přímých slunečních 
paprsků. 
 
Baterie systému se během nepoužívání vesty potupně a pomalu vybíjí. I v případě, kdy je vesta deaktivovaná, vypnutá a 
skladovaná ve výše uvedených podmínkách. Proto je doporučené čas od času baterii systému zregenerovat a dobít 
(přinejmenším 1x za 18 měsíců) aby se předešlo snížení kapacity baterie. 
 
DŮLEŽITÉ! Pokud se baterie plně vybije, pak zabere její dobití delší dobu. I z tohoto důvodu je doporučeno pravidelně čas od 

času baterii zregenerovat a dobít. 
 
VAROVÁNÍ! NENECHÁVEJTE systém dlouhodobě vystavený přímému slunci např. uvnitř auta nebo na jiných místech 

s koncentrací vyšší teploty a přímého slunečního svitu. Vysoké teploty mohou poškodit baterii a ostatní 
elektrické komponenty. 

VAROVÁNÍ! Zapnutí vesty a pásku na suchý zip (2) způsobí zapnutí a aktivaci systému. Neaktivovanou vestu necháte tak, 
že necháte při skladování suchý zip vesty (2) rozepnutý. 

VAROVÁNÍ! Teplota prostor během skladování se musí pohybovat mezi -20°C až +60°C (-4°F až 140°F). Vystavení teplotám 
nižším jak -20°C (-4°F) může způsobit permanentní poškození baterie. 
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Přeprava 
 
Uživatel musí počítat s faktem, že plnící bombičky airbagového systému jsou pyrotechnické příslušenství. Podle nařízení EU 
(2007/23/EC) jsou tyto plnící bombičky certifikované pro účely bezpečné přepravy vč. způsobu letecké přepravy, kdy je vesta 
propuštěna na palubu jako zavazadlo prošlé odbavením při osobní kontrole. 
 
Před a při přepravě systému letadlem je uživateli doporučeno vytisknout si produktový informační list (PIS) pro případ, když 
by si jeho předložení vyžádal letištní personál. Produktový informační list je možné stáhnout přes aplikaci Tech-Air® 
(doplňkové info viz. sekce 17). 
 
Pozn.: Ne všechny země dovolují převážet a importovat pyrotechnická zařízení. V souvislosti s plánem cesty doporučujeme 
uživateli aby si předem řádně prověřil podmínky v dané zemi aby dopředu vědět, že může/nemůže převážet do dané země 
plnící bombičky, které jsou ve vestě obsažené. 
 
MOBILNÍ APLIKACE: Produktový informační list (PIS) je možné stáhnout použitím aplikace Tech-Air®. 
 
15.      Údržba, servis a likvidace vysloužilého produktu/jeho součástí 
 
Oblečení s elektronicky aktivovatelným airbagem je sofistikovaný bezpečnostní produkt o který je třeba pečlivě, řádně a 
pravidelně pečovat, tak aby perfektně a bezchybně fungoval. Pokud se tato řádná údržba neřeší, tak může dojít k tomu, že 
produkt nebude fungovat, tak jak má. 
 
Údržba 
 
Před každým použitím by měl uživatel provést kontrolu systému a zkontrolovat zda vesta nedisponuje jakýmikoliv známkami 
opotřebení (uvolněné švy, trhliny, odřeniny). Pokud je zjištěno jakékoliv opotřebení, které si žádá servisní zásah, tak je třeba 
aby byl zkontaktoval autorizované servisní středisko produktů Alpinestars Tech-Air®. 
 
Servis 
 
Společnost Alpinestars doporučuje pravidelný, řádný, rutinní servis provedený ve společnosti Alpinestars nebo v 
autorizovaném servisním středisku produktů Alpinestars Tech-Air® při nejmenším každé 2 roky nebo každých 500 hodin 
provozu systému. Během rutinní prohlídky je zkontrolována konstrukce vesty a komponenty řídící jednotky. 
Rutinní prohlídku je možné domluvit přes dealerskou síť produktů Alpinestars Tech-Air®. Následující procedury jsou součástí 
uvedené rutinní prohlídky: 
- Všechny demontovatelné komponenty vesty jsou ze systému demontovány a vesta je vyčištěna. 
- Provedení diagnostiky řídící jednotky (a aktualizace firmware v případě, že je třeba provést aktualizaci na novou verzi) 
- Vesta je zkontrolována po všech aspektech jakýchkoliv známek mechanického opotřebení a/nebo poškození 
- Systém je namontován zpět do vesty a zkontrolována jeho funkčnost pro další použití 

TIP: Frekvence řádného servisu 2 roky nebo 500 hodin provozu vesty je maximální doporučená frekvence mezi jednotlivými 
řádnými servisy vesty. 

 
VAROVÁNÍ! Pokud nebyla po dvou letech od koupě případně posledního servisu nebo po 500-ti hodinách provozu 

provedena řádná servisní prohlídka nebo dobití systému, tak je velice pravděpodobné, že nebude možné 
garantovat řádnou funkčnost vesty podle podmínek zmíněných v rámci garance funkčnosti provozu. 

 
DŮLEŽITÉ! Vstupní zip do vnitřní části airbagu je servisně zapečetěný. Poškozením garančních pečetí (5) porušíte záruku 

vztahující se na produkt. 
 
VAROVÁNÍ! Uvnitř systému není kromě možnosti dvou po sobě jdoucích výměn bombiček žádný díl, který by bylo možné 

servisovat uživatelem vesty bez pomoci odborného, autorizovaného servisu. 
                      Nedemontujte a nevyměňujte svépomocí baterii. Všechny odborné zásahy a řádný servis musí být prováděn 

společností Alpinestars nebo autorizovaným servisním střediskem Alpinestars Tech-Air® 
 
DŮLEŽITÉ! Vstupní zip do vnitřní části airbagu je servisně zapečetěný. Poškozením garančních pečetí (5) porušíte záruku 

vztahující se na produkt. 
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Likvidace systému během konce jeho životnosti  
 
Neaktivní systém již neobsahující bombičky 
 
DŮLEŽITÉ! Systém obsahuje elektronické součásti a dle toho s ním musí být naloženo během likvidace v rámci konce jeho 

životního cyklu. Likvidace produktu se řídí nařízením Evropské Unie o likvidaci elektronického odpadu 2012/19/EU. 
                   Symbol přeškrtnuté popelnice uvedený na produktu znamená, že při konci životního cyklu produktu musí být 

produkt zlikvidován separátně od běžného odpadu, tak aby prošel řádnou recyklací jednotlivých dílů. Díly označené 
přeškrtnutou popelnicí, elektronická jednotka (8) a magnetický nabíjecí kabel (12) je tedy třeba nechat zlikvidovat 
v rámci sítě recyklace odpadu nebo vrátit k likvidaci do autorizovaného servisního střediska produktů Alpinestars 
Tech-Air®. 

 
Konvenční systém recyklace nebezpečného odpadu napomáhá k ekologičtějšímu řešení při zpracování a recyklaci odpadu. 
Neautorizované zpracování a likvidace odpadu může být postihováno vyměřením pokuty a trestu dle právní legislativy dané 
země. 
 
TIP: Deaktivovaný systém s demontovanými bombičkami a jeho status můžete zkontrolovat podle zapnutí systému a kontroly 

toho, že svítí červená dioda (3c) na displeji (3) (viz. sekce 13) nebo kontrolou fungování vesty přes mobilní aplikaci Tech-
Air® (viz. sekce 17). 

 
Aktivní systém obsahující bombičky 
 
VAROVÁNÍ! Systém ve výše uvedeném stavu stále obsahuje bombičky, které jsou pyrotechnické příslušenství a tím pádem 

nesmí být vesta nebo její součásti zlikvidována vyhozením do směsného odpadu nebo nesmí být spálena. 
 
Aktivní systém s osazenými bombičkami určený k likvidaci je třeba nechat zlikvidovat v rámci sítě recyklace odpadu vrácením 
do autorizovaného servisního střediska produktů Alpinestars Tech-Air®. Služba ekologické likvidace s pomocí servisního 
střediska Alpinestars Tech-Air®. 
 
16.      Postupy v případě nehody 
 
Pokud nastane aktivace a napuštění vesty po které je nutný řádný servis, tak jsou k dispozici pro tyto účely autorizovaná 
servisní střediska Alpinestars Tech-Air®. Během takovéhoto servisu je provedena kompletní kontrola systému. 
 
V případě pokud dojde k takovému typu nafouknutí, které nemělo nastat. Pak by měl být systém odeslán k analýze do 
servisního střediska Alpinestars Tech-Air® společně s detailním popisem proběhnuté situace. 
 
Nehoda bez aktivace a nafouknutí 
 
V případě malého pádu s nízkým přenosem energie nebo při nízkých rychlostech jako jsou rychlosti pod hodnotami 
uvedenými v sekci 3 je velice pravděpodobné, že se systém neaktivuje a nenafoukne se. I po takovýchto situacích by měl být 
proveden preventivní servis a odborná kontrola systému. 
 
V případě pokud dojde k takovému typu nafouknutí, které nemělo nastat. Pak by měl být systém odeslán k analýze do 
servisního střediska Alpinestars Tech-Air® společně s detailním popisem proběhnuté situace. 
 
MOBILNÍ APLIKACE: Uživatel může upozornit s jakoukoliv zpětnou vazbou spojenou s produktem přes mobilní aplikaci 
                                    Tech-Air® nebo kontaktováním podpory Tech-Air® (viz. sekce 19). 
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17.      Mobilní aplikace Tech-Air® 
 
Airbagový systém Tech-Air® 5 je vybaven bezdrátovým rozhranním Bluetooth s nízkou spotřebou energie (BLE), které 
dovoluje přímé propojení mobilního telefonu uživatele se systémem vesty v souvislosti s tím získat  jisté informace ze 
systému a mít přístup k několika funkcím vesty jako: 
 
- sledování aktuálního statusu vesty 
- ověření aktuální verze instalovaného firmware vesty a jeho případné aktualizace 
- možnost zasílání odezvy spojené se zkušeností s fungování systému a tím pádem možnosti podílu na jeho zlepšování 
- a mnoho dalších funkcí nichž některé budou do budoucna přibývat 

VAROVÁNÍ! Alpinestars není zodpovědný za hlášení případné nehody nebo zajištění asistenčního servisu zůčastněných.   
Uživatel souhlasí, že Alpinestars nemá žádnou povinnost ohlašovat nehody. Uživatel přebírá riziko za danou 
nehodu a zranění bez ohledu na to zda jsou data o nehodě poskytnuta společnosti Alpinestars nebo ne. 

 
Aplikace Tech-Air® je volně dostupná ke stažení na platformách Android Play Store a Apple Store. 
 
DŮLEŽITÉ! Aplikace Tech-Air® není nástroj, který by byl bezprostředně nutný pro to aby vesta Tech-Air® 5 mohla sloužit jako 

ochranná pomůcka. Vesta Tech-Air® 5 bude sloužit jako plnohodnotná ochrana uživatele, tak jak je popisováno 
v sekcích 2 až 13 i v případě, když nebude instalována aplikace Tech-Air® v rámci uživatelova mobilního telefonu. 

 
 
Registrace uživatele a vesty v rámci rozhraní aplikace Tech-Air® 
 
Pro možnost přístupu do aplikace Tech-Air® je potřeba aby se musí uživatel zaregistrovat a přihlásit. V souvislosti 
s konfigurací vesty pomocí aplikace musí uživatel zaktivovat Bluetooth modul na svém mobilním telefonu. 
 

 
Schéma č. 10 
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Napárování systému s aplikací 
 
Jakmile je Bluetooth aktivováno pak aplikace automaticky napáruje vestu s mobilním telefonem pokud je již vše propárované 
z minulosti. V případě, že ještě žádná vesta nebyla propárovaná s aplikací ve Vašem mobilním telefonu, pak může být systém 
jednoduchým způsobem propárován pomocí naskenování QR kodu, který je umístěný na vnitřní straně límce. Poté co byl 
systém řádně propárován s aplikací, tak je možné sledovat konkrétní data systému vesty jako je stav baterie, verze 
instalovaného firmware a nastavovat některé funkce dostupné v aplikaci. 

 
Schéma č. 11 
 
Sledování aktuálního statusu systému 
 
Aplikace poskytuje informace o aktuálním stavu funkce systému, informuje zda je systém funkční nebo ne. Status aktivního 
systému (system on) zobrazený na displeji znamená, že kontrola systému proběhla v pořádku a systém je aktivní. 
Během jízdy je status system on aktivní a z bezpečnostních důvodů není možné během jízdy zasahovat do většiny funkcí 
aplikace/systému. Pokud uživatel potřebuje deaktivat systém, tak je to možné provést pomocí posuvné ikony v rámci aplikace 
(tak jak je zobrazeno v rámci schéma č. 12). Pro opětovnou aktivaci je třeba rozepnout a zapnout poutko na suchý zip. 
Díky aplikaci může uživatel také ověřit aktuální stav systému v případě, že jsou bombičky vystřelené (viz. schéma č. 12, kde je 
zmíněný status zobrazen). 

 
Schéma č. 12 
 
 
 



                                                     Stránka 20 z 23 
 
 

Plný prožitek jízdy s modulem MyRide 
 
Aplikace Tech-Air® obsahuje funkci MyRide, která zobrazuje užitečné informace o telemetrii jízdy jako je například délka 
trvání výletu, vzdálenost nebo průměrná rychlost spojená s cestou. MyRide může být také použit pro zaslání odezvy ohledně 
situací, které se odehráli během použití systému. 

 
Schéma č. 13 
 
18.      Analýza systémových problémů, diagnostika funkce produktu 
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19.      Podpora produktů Tech-Air® 
 
V případě otázek, kdy uživatel potřebuje více informací je potřebné kontaktovat dealera u kterého byl systém zakoupen. 
Nebo kontaktovat napřímo podporu Alpinestars Tech-Air®: 
 
E-mail: techairsupport@alpinestars.com 
 
Tel.: +39 0423 5286 (dotazy spojené s podporou Tech-Air®) 
 
20.      Informace o produktu v souladu s certifikacemi 
 
Systém Tech-Air® 5 je produkt, který splňuje několik typů certifikací. 
 
Osobní ochranné pomůcky 
 
Systém Tech-Air® 5 spadá do kategorie 2 osobních ochranných pomůcek, které spadají pod Evropské nařízení 2016/425. 
Z tohoto důvodu byla u produktu provedena přezkoušení s tím spojená. Tím, že je standard pro airbagové ochranné pomůcky 
(EN1621-4:2013) vytvořený pouze pro mechanicky aktivované vesty s “trhačkou“, tak byl tento standard použit pouze pro 
přezkoušení nárazových vlastností a ergonomiky produktu. 
Nezávislé zkoušky a certifikace produktu byli provedeny: 
 

- oznámením dle #0120 SGS United Kingdom Limited, Park Way, Weston Super Mare, BS22 6WA, United Kingdom 

značení certifikace produktu je vysvětleno viz. schéma níže. 

 
 
Stupeň ochrany 
 
Následující tabulka shrnuje a vysvětluje hodnoty provedených testů v případě testu protektoru jako nafukovací ochranné 
vesty: 

 
 
Páteřová vložka určená pro pasivní ochranu zádových partií 
 
Airbagová vesta systému Tech-Air® 5 je vybavena pasivní ochrannou páteře v podobě protekční vložky, která poskytuje 
ochranu páteře v případě, že se airbagový systém neaktivuje. Tato vložka je certifikovaná jako osobní ochranná pomůcka 
kategorie 2, se stupněm ochrany 1 jež spadá pod nařízení EU 2016/425, dle standardu 1621-2:2014.  
 
Nezávislé zkoušky a certifikace páteřové vložky byli provedeny: 
 
oznámením dle #0120 SGS United Kingdom Limited, Park Way, Weston Super Mare, BS22 6WA, United Kingdom 
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Pro tento typ páteřové vložky je certifikace značena následujícím způsobem. 
 

  
 
Stupeň ochrany 
 
Následující tabulka shrnuje a vysvětluje hodnoty provedených testů v případě testu pasivního protektoru jako je  ochranná 
páteřová vložka: 

 
 
Kompletní deklarace a prohlášení o shodě k této ochranné pracovní pomůcce (stanovený regulací EU 2016/425) může být 
staženo na: eudeclaration.alpinestars.com 
 
Pyrotechnické díly 
 
Systém obsahuje dvě pyrotechnicky aktivovatelné bombičky plněné plynem a díky tomu jsou posuzované jako “AIRBAGOVÝ 
MODUL“ kategorie P1 podle EU nařízení 2007/23. Z toho důvodu bylo uvedeno přezkoušení (modul B) a bylo provedeno 
přezkoušení a audit (modul E) pro možnost osazení systému. 
 
Nezávislé zkoušky a certifikace páteřové vložky byli provedeny: 
 
oznámením dle #0080, Ineris, Parc Technologique ALATA BP2, Verneuil-en-Halatte, 60550, France 
 
Elektormagnetická stabilita 
 
Elektrická jednotka vesty byla testována dle různých standardů a hledisek pro elektrická a radiová zařízení. 
 
Prohlášení o shodě s pravidly FCC: 
 
Produkt byl testován a nalezen ve shodě s limity pro produkty digitálních zařízení skupiny B podle souboru pravidel FCC části 
15. Tyto limity jsou navrženy, tak aby poskytovali dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v rezidentních oblastech. 
Toto vybavení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není nainstalováno, tak může způsobit 
škodlivé rušení radiové komunikace. Neexistuje však žádná 100% záruka, že nedojde k rušení signálu. Toto zařízení způsobuje 
škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize což může být způsobeno vypnutím/zapnutím zařízení. V takových to situacích se 
doporučuje pokus o opravu rušení signálu jedním nebo více z následujících kroků: 
 
- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. 
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
- Zapojit zařízení do jiného okruhu od toho do kterého je zapojený přijímač. 
- Rušení signálu konzultujte s technikem specializovaným na opravu rádií a televizí 
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 VAROVÁNÍ! Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Alpinestars mohou vést k nemožnosti uživatele 
použít zařízení. (Část 15.21). 

FCC ID: S9NSPBTLERF 
 

Evropské prohlášení o shodě: 
 

Airbagová vesta systému Tech-Air® 5 obsahuje modul bezdrátové komunikace rozhraní Bluetooth s nízkou spotřebou energie 
s následujícími charakteristikami: 

 
Frekvenční pásmo                                             2402 až 2480 Mhz 
Jmenovitý výstupní výkon                               0,002344 W 

 
Společnost Alpinestars Spa prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě s nařízením EU 2014/53/EU. Kopii prohlášení o shodě 
můžete naleznout na webu eudeclaration.alpinestars.com 

 

20.      Důležité bezpečnostní informace a upozornění uživatele, soubor VAROVÁNÍ! 
 

Airbagová vesta Tech-Air® 5 je systém aktivní ochrany, který se liší od konvenčních ochranných pomůcek v segmentu 
ochranných pomůcek a technického oblečení určeného pro jízdu na motocyklu. Díky tomu vyžaduje extra péči. Před 
použitím si prosím pečlivě přečtěte celý manuál včetně následujících bodů, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 
 
- Systém může poskytnout pouze limitovaný stupeň ochrany během nehody. Díky tomu vždy zůstává možnost, že nastane 

situace, kdy bude uživatel zraněn i když bude systém používat. 
- Systém je navržen a vyvinut pro účely silničního použití s limitovanou možností použití v lehkém terénu. Tento systém nebyl 

navržen pro účely závodění, těžkého endura, motokrosu, supermoto, stunt ridingu nebo jiných nemotocyklových aktivit. 
Alpinestars nepřijímá žádné reklamace a zodpovědnost pokud je systém používán v podmínkách pro které nebyl navržen. 

- Některé typy situací mohou být systémem vyhodnoceny omylem jako nehoda a díky tomu způsobí aktivaci a otevření 
airbagu. 

- Systém byl navržen pro aktivaci vesty během nehody nad minimální danou hodnotu přesouvané energie. To je navrženo 
z důvodu vyvarování se velkého množství situací, kdy by se airbag aktivoval zbytečně. Ale i tam může někdy dojít k aktivaci 
airbagu během srážek v nižších rychlostech nebo na místě. 

- Systém neobsahuje žádné součásti, které by mohli být vyservisované neodborným servisem (kromě výměny plnících 
bombiček). Řádný servis je povolen pouze autorizovaným subjektům jelikož je celý obsah vesty zapečetěn. Porušení těchto 
pečetí ze strany neodborné osoby nebo subjektu vede ke ztrátě garance reklamace produktu. 

- Nepokoušejte se zasahovat neodborných způsobe provádět úpravy, opravy a změny na daném zařízení. 
- Systém je navržen a vyvinut pro účely silničního použití s limitovanou možností použití v lehkém terénu. Tento systém nebyl 

navržen pro účely závodění, těžkého endura, motokrosu, supermoto, stunt ridingu nebo jiných nemotocyklových aktivit. 
Během aktivit a v oblastech pro které není použití vesty navržena je doporučené vestu deaktivovat. Ponechání aktivované 
vesty za těchto podmínek může vést k vážným zraněním nebo k tragické smrti uživatele. 

- Během přepravy a skladování, kdy není systém používán je potřeba mít vestu deaktivovanou pomocí rozepnutého poutka 
(2). 

- Po každém použití by měl být systém zkontrolován z hlediska opotřebení a optických vad. V případě, že systém funguje 
v pořádku a je aktivní, tak svítí zelené světlo na LED panelu (3). V případě, že systém hlásí chybu, tak na LED panelu svítí 
červená LED dioda. Uživatel by v tomto případě neměl vestu používat a pečlivě si pročíst informace v přiloženém manuálu, 
tak aby mohl na závadu přijít a problém vyřešit. 

- Pokud LED panel vesty (3) indikuje slabí stav baterie, tak musí být okamžitě vesta vyřazena z provozu a dobita. 
- Vesta se nesmí prát v pračce, sušit v sušičce, namáčet ve vodě nebo být žehlena. 
- Po aktivaci a nafouknutí vesty musí být vesta poskytnuta na opravu v rámci sítě autorizovaných servisních center, kde se 

postarají o její kontrolu, znovu uvedení do provozu a nabití. 
- I v případě, že nebylo vestu nutné servisovat po její aktivaci je doporučené nechat vestu zkontrolovat v periodě 1x za 2 roky 

nebo po najetí 500 hodin. Servis a kontrolu je možné provádět přes autorizovaná servisní střediska Tech-Air® nebo 
společnost Alpinestars. 
 


