
UŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE PRE RIADNE UVEDENIE VIEST TECH-AIR 5 A 
TECH-AIR RACE/STREET DO PREVÁDZKY

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali produkt od spoločnosti Alpinestars!
Nižšie nájdete súpis základných bodov, ktoré treba dodržať a preveriť z Vašej strany, tak 
aby ste mohli vestu plnohodnotne pripraviť na účel, ktorému má slúžiť.

11) Vyššie uvedené typy viest TECH-AIR nemožno používať ako samostatný prvok vonkaj-
šej ochrany vrchnej časti tela. Vždy je potrebné vestu používať v kombinácii s vhodnou 
bundou/kombinézou v podobe vonkajšieho oderu vzdornej vrstvy, ktorá vestu prekrýva. 
Podrobnejšie informácie k parametrom a kompatibilite vhodnej vonkajšej vrstvy nájdete v 
užívateľskom manuáli k vestám TECH-AIR®5 a TECH-AIR® RACE/STREET.

2) U vesty je pred prvým aj každým ďalším použitím potrebné overiť stav batérie a prípadne 
batériu dobiť na hodnotu kapacity 50 až 100%

3) Ovládanie základných nastavení vesty, aktualizácia firmware alebo základná telemetria 
jazdy pomocou modulu MyRide je nutné a možné riešiť cez mobilné aplikáciu TECH-
-AIR®. K tomu je potrebné, aby mal koncový užívateľ mobilný telefón kompatibilný so 
stiahnutou aplikáciou. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia vesta disponuje slabším 
prijímačom signálu Bluetooth. Pri párovaní vesty s telefónom je teda treba myslieť na čo 
najbližšiu vzdialenosť telefónu od riadiacej jednotky vesty (umiestnené vo vrchnej časti 
chrbtového protektora). Pri aktualizácii a párovaní voľne položené, dobíjané vesty je naj-
lepšie priložiť telefón priamo na zadný plastový kryt riadiacej jednotky. Aplikácia TECH-
-AIR® je voľne dostupná na stiahnutie zadarmo na platformách App Store a Google 
Play.

4) Pred použitím vesty, po nainštalovaní aplikácie TECH-AIR®, registrácii užívateľa a maji-
teľa vesty v rámci aplikácie je potrebné overiť aktuálnu verziu firmware vesty. Ak je do-
stupná nová verzia, tak je treba jednoduchým spôsobom pomocou aplikácie firmware za-
ktualizovať na novú verziu. Prípadne sa obrátiť na Vášho predajcu viest TECH-AIR®, 
ktorý s aktualizáciou bude schopný pomôcť. Aplikácia firmware vesty na aktuálnu verziu 
zaberie pár minút

5) V niektorých prípadoch a v prípade kúpy vesty z druhej ruky môže nastať situácia, kedy 
je vesta prihlásená na iného alebo pôvodného užívateľa. V takej situácii je treba kontak-
tovať Vášho predajcu alebo pôvodného majiteľa aby vykonal odhlásenie vesty z jeho mo-
bilnej aplikácie TECH-AIR® a vesta mohla byť k dispozícii pre spárovanie s mobilným te-
lefónom nového užívateľa/majiteľa.

Kompletný návod na nasadenie, aktiváciu a použitie vesty počas jazdného režimu nájdete v 
užívateľskom manuáli k vestám TECH-AIR®5 a TECH-AIR® RACE/STREE


