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 HU Figyelmeztetés: 

 A sisak a testvédőfelszerelések kategóriájába 

sorolható. Kerékpározáshoz, gördeszkához, 

rollerezéshez, görkorizáshoz használható. 

Motorkerékpárhoz nem alkalmas.  

 A sisak könnyített poliészterből készült. 

 A sisak higító, festékanyagok, tisztítószerek, 

ragasztók hatására sérülhet.  

 A sisakon ne végezzen átalakításokat.  

 A sisak poliészterből készült, éles, hegyes 

tárgyakkal átüthető. 

 Nem előrelátható ütésektől semmilyen 

fejvédő nem nyújthat teljes biztonságot, és e 

sisak nem zárja ki sérülések keletkezését, 

még szabályos használat mellett sem.  

 A sisak, erős ütés után tovább nem 

használható, mivel nemlátható sérülések 

keletkezhetnek az anyagban. 

 

 
  



HU A helyes méret 

 A sisak csak akkor véd kellőképpen, ha megfelelő nagyságú. Vásárlásnál több méretet 

kell felpróbálni, hogy meggyőződjön az ideális nagyságról.  

 A megfelelő védelem érdekében a sisakot szabályosan kell felhelyezni. A 

védőszalagokat úgy kell beállítani, hogy még mozgásnál se mozduljon a sisak a fejen. 

A szalagok kényelmesen, de erőssen tartsanak. A sisak nem csúszhat hátra sem előre. 

 Ellenőrizze, hogy a belső bélés szabályosan helyezkedik e el.  

 A szellőzést, az oldalnyílások biztosítják. 

 A sisak hegymászáshoz és olyan sportokhoz, melyeknél fennál tárgyak fejreesése, nem 

alkalmas.  

 Gyermekeknél nem alkalmas mászáshoz és hasonló cselekvéshez, mert 

fulladásveszély áll fenn esés esetén. 

 A sisakot ne tegyék ki 50 fok feletti hőmérsékletnek. Sérülhet. PL. Tűző nap, tárolás 

forró autóban 

 Ajánlatos a sisakot 5 évnél tovább nem használni. 

 Mosáshoz csak szappanos vizet szabad használni.  

 Ne végezzen a sisakon átalakításokat. 

 A sisakot csak az előírt dolgokhoz használja. Ne használjon nem eredeti kiegészítőket.  

 

 

 

HU Garanciális feltételek: 

1. A termékre a vásárlás időpontjától számítva 24 hónap jótállási időt nyújtunk.. 

2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű termékmeghibásodást, melyet a 

gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható 

legyen. 

3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső 

rongálás, elháríthatalan esemény,elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen 

használat, nem megfelelő elhelyezés,alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, 

aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás által jöttek létre. 

4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt 

jótállási szelvény benyújtásával juttatható érvényre. 

5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető. 

 

 

 

 

 

 

Az eladás ideje:   az eladó pecsétje, aláírása 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom  

www.insportline.hu  


