
Védősisak síhez, snowboard-hoz, bob-hoz és korcsolyázáshoz
Cikk szám: 13561
Használati leírás

Osztályozás: B
Ez a védősisak osztályozás szerint B-nek felel meg, ami azt jelenti, hogy 
korlátozott követelményeknek felel meg, az osztály A-hoz képest. Előnye ennek 
a védősisaknak, hogy jobban hallunk és a szellőzése is kellemesebb.

FONTOS:
Olvassa el ezt a leírást figyelmesen, hogy a védősisak rendeltetés szerűen 
legyen használva és maximális védelmet nyújtson.

Védelem és szellőzés
Ez a sisak egyike a legkönnyebbeknek és optimális védelmet nyújt, ezenkívűl 
hosszú élettartalmú. Több belső levegőcsatornán keresztül történik a levegőzés, 
ezért a szellőzése kiváló.

A védősisaknak pontosan kell illeszkednie a fej formájához, nem szabad 
elmozdulnia, ha az be van kapcsolva.



Zárószerekezet
Ennek a védősisaknak egy egyszerűen kezelhető kapcsa van (quick release). Az 
övet, szíjjat szorosan meg kell húzni. Helyezze a sisakot a fejére és zárja be a 
kapcsot.
Ha a szíj laza, akkor meg kell még egyszer a sisakot mozgatnia a fején, míg az 
rendesen illeszkedik, majd húzza meg a szíjat. Húzza meg az állszíjat is 
miközben a másik kezével a kapcsot tartja.

Húzza meg a hátsó szíjakat is, tartsa egyik kezével a sisakot, a másik kezével 
pedig a tartsa a szíjat, ott, ahol az az áll alatt kereszteződik, majd állítsa be 
azokat.  

A sisaknak szorosan a fejen kell ülnie, hogy az elülső részét a sisaknak lefelé 
tudjuk nyomni, meg a homlok védelméhez: húzza meg az állszíjat és lazítson a 
hátsó szíjjon. Fordított esetben tudja a sisakot felfelé tolni.

Ha minden jól ment, akkor a védősisak nem mozdítható anélkül, hogy a 
kapcsot ki ne oldanánk.

Minden használat előtt ellenőrizze a helyes ülésést, passzolását a sisaknak. 
Vásárlásnál, több méretet is próbáljon fel, hogy a tökéletesen illeszkedőt 
megtalálja.

Tisztítás
A tisztítást tiszta mosószeres vízzel vagy közepes erősségű szappannal 
végezzük.

Ez a védősisak ne legyen extrém hőségnek kitéve.

Esés következtében a védősisakot ki kell cserélni, akkor is, ha csak kevésbé 
látható károk keletkeztek rajta.!!

A védősisak csak sieléshez és snowboardozáshoz alkalmas, nem pedig 
motorozáshoz vagy robogó használatához.

A védősisak nem védi a nyakat!!


