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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU 

W-TEC Motoros bukósisak 

 
Tisztelt Vásárlónk, 
Köszönjük hogy termékünket választotta. A bukósisak a legnagyobb 
szakértelemmel készült. Figyelembe véve az európai szabványok 
által meghatározott minimális fejterületet, nem lehet ECE európai 
tanúsítvánnyal igazolni. Ennek ellenére probléma nélkül egy hasonló 
amerikai szabvány szerint tesztelték, és rendelkezik DOT 
tanúsítvánnyal. Vannak országok, ahol a hatóságok nem ismerik el 
ezt a tanúsítványt, tehát Ön dönti el, hogy használja-e vagy sem a 
bukósisakot. 
A W-TEC bukósisakot motorkerékpár-használatra tervezték. 
Ugyanazon szintű védelem nem garantált, ha a bukósisakot más 
tevékenységekre használják. Nagy sebességgel vezetve azonban 
még a sisak sem akadályozhatja meg a halálos sérüléseket. 

HASZNÁLAT 

Az első használat előtt olvassa el a következő utasításokat. 

Viselője védelmét a sisak minőségi anyagai, valamint az ütések 
elnyelő képessége biztosítja. Amennyiben a bukósisakot már 
érte egyszer egy erősebb ütés, ne használja tovább, annak 
ellenére, hogy kívülről nem látható sérülés. A sisak belső 
szerkezete deformálódhat az ütés általl, ami veszélyezteti védő 
funkcióját. 
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Egy sisak sem védi meg minden ütéstől, de a jól felszerelt, 
szilárdan rögzített minőségi bukósisak a legjobb védelem. 

A W-TEC motoros bukósisakot motorkerékpár-használatra 
tervezték. Ugyanazon szintű védelem nem garantált, ha ezeket 
más tevékenységekre használják. 

FIGYELMEZTETÉS: SOHA NE HASZNÁLJA EZT VAGY MÁS 
BUKÓSISAKOT ABBAN AZ ESETBEN, HA MÁR EGYSZER 
ÉRTE AZT EGY NAGYOBB ÜTÉS! 

 

MÉRETTEL KAPCSOLATOS TANÁCSOK 
A biztonságos sisak jól illeszkedik a fejre. Helyezze fel abukósisakot, 
és rázza meg a fejét előre és hátra. Próbálja meg mozgatni a 
sisakját a kezével. Ha úgy érzi, hogy a sisak nagyon laza, vagy ha 
bármilyen módon elcsúszik a fején, akkor egy kisebb sisakra van 
szüksége. Ha nagyon szúknek érzi vagy nyomja a fejét, akkor 
nagyobbra van szüksége. Végül végezzen egy tesztet: Fogja meg 
egyik kezével a sisak alját és próbálja meg közepes erővel felfelé és 
előre húzni a sisakot a fején. Ha ebben az esetben a sisak lejön a 
fejéről, akkor az nem felel meg a fejméretének. 

 

Győződjön meg arról, hogy akadálytalanul tud oldalra nézni, és 
biztonságosan, kényelmesen el tudja fordítani a fejét, hogy 
megnézze, mi van a háta mögött. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy 
kényelmesen lélegezzen és hogy semmi ne akadályozza az orr és a 
száj aljától érkező szabad levegő áramlását. 

 

Ne rögzítse a sisakot, ha lazán van a fej hátulján. 

 

KARANTARTÁS 

• Tisztítsa meg a sisakot langyos vízzel és kis 
mennyiségű semleges szappannal. Hagyja, hogy a 
textil- és bőrrészek szobahőmérsékleten 
megszáradjanak. 

• A sisak tisztításához soha ne használjon benzolt, 
alkoholt, vegyi oldószereket vagy üvegtisztítókat. 
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• Semmilyen módon ne módosítsa a sisakot - ne szúrja 
át és ne fúrja be a héját, ne vágja le és ne távolítsa el 
az alkatrészeket, ha úgy azok nem funkcionális résznek 
tűnnek, és semmilyen módon nem sértik a belső 
polisztirol réteget. Ne vágja ki a belső bélést, mert 
súlyosan károsíthatja a sisak szerkezetét. 

• Ha a sisaknak hőre lágyuló héjszerkezete van, ne 
használjon festéket vagy lakkot anélkül, hogy előbb az 
eladóval konzultált volna. Semmilyen módon ne 
akadályozza a sisak integritását. 

• Tartsa a sisakot háziállatoktól elzárva, hogy ne rágják 
meg vagy ne karcolják meg. Az ilyen károk 
helyrehozhatatlanok lehetnek. 

• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. 

• A sisakot mindig biztonságos helyen tárolja. A belső 
bélés sérülésének elkerülése érdekében ne lógassa a 
sisakot a tükör szárára vagy a kormányra. 


