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Használati utasítás, leírás

Ez a védősisak EN1078-as általános követelményeknek felel meg.
Fontos figyelmeztetés: alaposan olvassa el a használati leírást, ha ezt a védősisakot 

szeretné használatba venni.

Rendeltetés szerű használata a védősisaknak
A sisak csak akkor nyújt megfelelő védelmet, amikor az kellően passzol a fejünkre. 
Ajánljuk, hogy a vásárló különböző méreteket felpróbálva mérje fel, hogy melyik 
méret illik jobban a fejére.

Lépés 1: a védősisak felhelyezése a fejre
A sisaknak rendesen a fejre kell illeszkednie. 
Ennek a szemöldök felett kell elhelyezkednie, 
azért, hogy az homlokrészt is ideálisan védje. 
Lásd ábra A&B.

Lépés 2: az őv beállítása
Állítsa be úgy az övet, hogy az a fültő körül és 
alatt helyezkedjen el, ezáltal egy „Y” képezzen. 
Lásd ábra C.

Lépés 3: az állszíj beállítása
Húzza meg szorosan az állszíjjakat. Az állszíj kapaocsnak nem szabad direkt az állon 
elhelyezkednie. Amikor az öv jól, korrektül meg lett húzva, akkor ki tudja nyitni a 
száját, de nem nagyon nagyra. Ha a sisak esetleg előre fele mozog vagy egyáltalán 
mozog, akkor a hátsó övet, szíjjat kell meghúznia. Amikor a sisak hátrafelé mozog, 
akkor az elülső övet kell megigazítani.

Ez a Termék alkalmas biciklizőknek, skatezőknek és rollerezőknek egyaránt!



Lépés 4: a beállítások ellenőrzése
Ha a megfelelő nagyságú védősisak, ami a fejére pont illő, megfelelően beállított és 
bekapcsolt a fején ül, akkor próbálja meg mint előre, mint hátra mozgatni azt. Amikor 
a sisak nem nagyon mozdul előre vagy hátra, hogy a homlok szabad legyen, vagy 
esetlegesen a sisak annyira előre csússzon, hogy az meggátolja a szabad látásban, 
akkor találta meg a tökéletesen passzoló védősisakot.

Ápolása és tisztítása a védősisknak:
A védősisakon és annak tartozékain ne változtasson semmit sem. Ne ragasszon 
semmit sem rá, és ne vigyen fel semmilyen kémiai anyagot a sisakra. A tisztításhoz 
használjon közepes erősségű tisztítószert, vizet és egy puha anyagdarabot. Különböző 
kémiai anyagok, festékek, ragasztócsíkok vagy más ilyen jellegű dolgok, szabad 
szemmel látható károkat nem okoznak, de meggátolhatják a védőfunkcióját a 
sisaknak.

Soha ne szárítsa a védősisakot a sütőben és soha ne szárítóval!!!!

Vigyázat:
A védősisak anyaga sérülhet, károsodhat, ha extrém hőmérsékletnek van kitéve. Ezért 
ne tárolja a védősisakot soha fekete színű tárolózsákba vagy csukott ablakú autóban, 
ahova direkte napsugár vetődik, mert meleg nyári napokon a hőmérséklet 62°C-on is 
felül lehetséges.

Figyelmeztetés:
Nincsen olyan védősisak, amely a használóját teljes mértékben minden sérüléstől 
megvédi.Még 30km/h sebességnél is lettek sérülések regisztrálva. A sisak úgy lett 
szerkesztve, hogy az ütközési energia részben a belső anyagokon keresztül felfogja az 
ütődést. Ez a belső károsodás szabad szemmel aligha észrevető. Egy ütközést 
követően vagy egy verődés után, a védősisakot el kell dobni, vagy a gyártóhoz kell 
visszaküldeni, hogy az egy vizsgálat alapján megmondja, hogy a termék használható 
e még. Ügyeljen rá, hogy semmilyen éles tárgy be ne hatoljon a sisak belső részébe.

Ez a védősisak motorozáshoz nem alkalmas, nem tervezett. Minden használat előtt 
ellenőrizze, hogy a termék nem e törött, szakadt vagy kopott e.  A normális 
élettartama egy ilyen sértetlen védősisaknak kb. 3 év....

A védősisak nem pótolja a szülői felügyeletet a gyerekek felett!!!!


