
 

 

 

Használati utasítás 

Sí sisak 
IN 447, IN 446, IN 432, IN 445 

 

A sisak részei: 

1. váz 
2. ütéscsillapító 

3. párnázás 
4. szellőző 

5. kapocs 

6. szemüvegtartó 
 

A fület takaró részek úgy lettek kialakítva, hogy a 
használó hállását ne gátolják.  

Karbantartás:  A sisakon ne változtasson meg 

semmit sem. Tisztításhoz használjon szappanos 
vizet. 

A sisakot ne tegye ki extrém meleg hatásának. 
 

 
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sisak nem sérült - e. A nagy ütések után a sisakot cserélje 

le.  

 
Figyelmeztetés: 

A sisak a téli sportok végzése közben nyújt védelmet a használójának. Ennek ellenére legyen mindig 
tisztában saját fizikai képességeivel! A sisak helyes használata ellenére sérüléseket szenvedhet. 

 

Használat: 
A sisak téli sportokhoz alkalmas. Nem felel meg motorgépjárművek használata közben. EN 1077 tanúsítvánnyal 

rendelkezik. 
 

Fokozott védelem az ütések ellen:A sisak enyhítheti az esetleges ütéseket. Ugyanakkor minden ütés más, 
ezért soha nem lehet előre megmondani az ütközés következményeit, melyek akár súlyosak is lehetnek.  A sisak 

ütéskor teljesen tönkremehet, vagy meglazulhat. 

 
 

A sisak nem védheti, amit nem takar: 
A sisak nem védi sem a nyakat, sem a fej hátsó részét, melyet nem takar. A sisakot mindig előre tolva viselje, hogy 

védje a homlokot. Ügyeljen arra, hogy a sisak erősen tartson és a kapcsok legyenek úgy megúzva, hogy eséskor se 

lazuljon meg. 
 

Mindig ajánlott: 
1. a sisakot előre tolni, hogy védje a homlokot 

2. a kapcsot kellően rögzíteni és a szalagokat kellően meghúzni 

3. minden használat előtt a sisak beállításának ellenőrzése 
4. a sisak rendszeres ellenőrzése 

5. azonnal kicserélni a sisakot, ha hibát észlel 
6. nagyobb ütések után a sisak cseréje 

7. a sisakot szappanos vízzel tisztítani 
8. a sisakot száraz és hűvös helyen tárolni 

9. a sisak használata minden csúszáskor 

10. az aktivitáshoz megfelelő sisak viselése 
11. a biztonságos használat 

 
Soha sem ajánlott 



1. olyan sisak viselése, mely nagy ütést kapott 
2. a sisak kölcsönzése 

3. a sisak viselése, miközben a kapcsok nincsenek bekapcsolva 
4. a sisakot hátrahajtva használni 

5. a sisak viselése motorgépjárműveken 

6. bármilyen rész csatolása, mely nem szerepel a használati utasításban 
7. a sisak tisztítása maró hatású anyagokkal 

8. a sisak egyes részeinek eltávolítása 
 

Szülők: 
A sisak nem játék. Ne engedélyezze gyermekeknek a játékot benne olyan környezetben, ahol a fulladás veszélye 

fenyeget. 

 
A sisak választása 

A sisak védheti az esetleges ütésektől. Választás előtt próbáljon fel különböző méreteket. 
 

A sisak helyes felhelyezése 

1. lépés: A sisakot midnig viselje előre tolva a homlokára. Fontos: az állkapocspántot ebben a pozícióban 
kapcsolja be. 

2. lépés: A pántok beállítása, az első és hátsó pántoknak kapcsolódnia kell 
3. lépés: Az állpánt beállítása, a pánt mindig legyen kellően meghúzva. Ügyeljen arra, hogy a pánt a nyakhoz, 

ne az állhoz igazodjon. A kapcsot soha ne helyezze a homlokára.  
4. lépés: A sisak akkor van megfelelően elhelyezve, ha nem mozog abban az esetben sem, ha megrángatja a 

fejét 

 
Méret: 

A sisaknak kellően kéne illeszkednie a fejéhez. A szemöldök felett 2 cm-vel helyezze el. Mindig próbáljon fel 
különböző méreteket, hogy megállapítsa, melyik az Ön számára a legmegfelelőbb. Itt találhatóak az egyes sisakok 

méretei: 

 
LITTLE IN 432: 

XXS 51/52 cm 
XS 53/54 cm 

S  55/56 cm 

 
SNOW IN 445: 

M 57/58 cm 
L 59/60 cm 

 
VENTO IN 446: 

XS 53/54 cm 

S  55/56 cm 
M 57/58 cm 

L 59/60 cm 
 

Figyelmeztetés! 

Ha nem tudja beállítani helyesen a sisak nagyságát akkor ne használja. Cserélje le más modellre vagy méretre. 
 

Próbakör 
Miután felrakta és megbizonyosodott róla, hogy helyesen felrakta, mehet vele egy próbakört. Végig ügyeljen arra 

hogy a sisak kényelmet nyújtson és ne mozduljon a fején. A pántokkal állítsa be a pontos fejméretet, amivel még 
nagyobb kényelmet és biztonságot kölcsönöz. 

 

Tisztítás 
A sisak olyan anyagból van gyártva hogy különböző tisztítószerek kárt tehetnek benne. A kőolaj alapú tisztítószerek 

különös veszélyt jelentenek. Ezen tisztítószerek annyira veszélyesek hogy csökkenthetik a sisak védőképességét . 
Ezekez a sérüléseket gyakran nem is látni. Hogy a sisakot a legjobban védje, használjon hozzá langyos szappanos 

vizet, puha rongyot. 

 
 

 
 



Raktározás 
Minden használat után szárítsa ki a sisakot és száraz helyen tárolja. Túl magas hő kárt tehet a sisakban. Egyenes 

napsütésnek kitett vagy sötét táskában napon tárolt sisak sérülhet. Ha a nap kárt tesz a sisakban, akkor nem 
egyenletes a felülete.  

Figyelmeztetés! Ne használjon hő által megrongált sisakot. 

 
Biztonság 

1. Élvezze az utat. Biztonságosan járjon. A saját biztonságáért ön felel. 
2. Rövid utakra is hordja a sisakot. 

3. Hordjon világos ruhákat. 

 

Jótállási feltételek: 
1.a termékre 24 hónapos garancia érvényes. 

2.a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz szűntetve. 

3.a jótállás a következő esetekben érvényét veszti: 
  -mechanikai meghibásodás 

  -természeti csapás 
  -nem hozzáértő kezelés 

  -nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás       

vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret  

4.a reklamációt írásban kell beadni  a megvásárlás helyén. 
5.a  reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eladás dátuma     pecsét és aláírás 

 

 

Vásárlás helye 

 

Insportline Hungary kft. 

Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom 

Tel./Fax: +36 (33) 313242 

Mobil: +36 (70) 211 8227 
 

EN 

1077 


