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Sí- és snowboard sisak 

Használat előtt figyelmesen
olvassa el a használati
útmutatót és tartsa meg
későbbi használatra. 



Kedves Vásárlónk!

Új sisakja védi fejét, ha síelés vagy snowboardozás közben elesik. A sisakot
úgy fejlesztették ki, hogy az esés során felvegye az energia egy részét és 
így megakadályozza a sérülést, illetve csökkentse a sérülés mértékét.

A sisak szellőzőnyílásait a retesz segítségével könnyű kinyitni és bezárni. 
A sisak két oldalán található síszemüveg tartók a sí- vagy snowboard
szemüveg pántjának rögzítésére szolgálnak. Így nem tud leesni a szemüveg,
amikor leveszi. 

Olvassa el a most következő információkat, hogy elérhesse a sisak optimális
védőhatását. 

A Tchibo csapata
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Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk
elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Ez a jel sérülésveszélyre utal.
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Biztonsági előírások

Rendeltetés

A sisak nem védi meg a viselőjét a balesetektől (azokat a baleseteket is bele -•
értve, amelyekben síelő/snowboardos és hókotró érintett), azonban segíthet 
a fejsérülések súlyosságának csökkentésében. A baleset és az ütközés típusától
függően, akár a kis sebességnél történő balesetek is komoly fejsérülést okoz -
hatnak vagy akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Ezt a sí- és snowboard
sisakot arra fejlesztették ki, hogy védje a fejet. A nyakcsigolyákat, a gerincet
vagy egyéb testrészeket nem tudja  megvédeni azoktól a sérülésektől, amelyek
egy sí- vagy snowboardbaleset során  bekövetkezhetnek. 

A sisakot kizárólag síeléshez vagy snowboardozáshoz lehet használni. •
Nem használható más sportágakhoz vagy motorizált járművekhez. 

VESZÉLY gyermekek esetében

Gyermekek nem használhatják a sisakot hegy- és falmászás vagy más olyan•
tevékenység során, amelyiknél fennáll annak a veszélye, hogy megfojthatják
magukat vagy fennakadhatnak, ha a sisakkal valahova beakadnak. 

A gyerekek csak felügyelet alatt hordhatják a sisakot. •

A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. •
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY - sérülésveszély

A sisak alatt nem szabad kendőt vagy ehhez hasonlót viselni, illetve feltűzött•
hajjal hordani. 

Minden lesiklás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e elhasználódva a sisak vagy •
nem található-e rajta sérülés. Akkor is, ha a sisakon semmilyen külső sérülés
nem látható, minden esés, kemény ütődés (pl. 1,5 m-es magasságból  történő
esés) vagy mély karcolás esetén ki kell cserélni a sisakot. Ne üljön rá a sisakra.
Egy sérült sisak nem tudja hatékonyan megvédeni a fejet a sérülésektől. 
Több éves sérülésmentes használat után is, de legfeljebb 5 év elteltével, le 
kell cserélni a sisakot. Ez akkor is érvényes, ha a sisak már nem illeszkedik
 megfelelően. 

Mivel a sisak szellőzőnyílásokkal van ellátva, előfordulhat, hogy éles tárgyak•
kerülnek a sisakba. 

A sisak egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy eltávolítani, kivéve •
a belső-, az áll- és a fülpárnákat mosás céljából. 

A sisak alkalmazható az állpárna nélkül, a fülpárna és a belső•
párna nélkül azonban nem.
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A sisak védő hatását hátrányosan befolyásolhatják festékek, lakkok, matricák,•
tisztítófolyadékok, vegyszerek vagy oldószerek. Ezért a sisakot nem szabad
lefesteni, lelakkozni vagy matricát ragasztani rá.

Tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló hatású tisztítószert.•

Csak az eredeti tartozékokat használja. •

Kizárólag zárt állpánttal és helyesen beállított tarkópánttal használja. •
Csak ebben az esetben biztosított a sisak megfelelő tartása esés esetén. 

A sisakot nem szabad a tarkóra vagy a homlokra tolni, illetve ne tudjon•
elcsúszni, mivel úgy nem nyújt védelmet. A sisak nem korlátozhatja látását.
Minden  használat előtt ellenőrizni kell a beállításokat és a megfelelő
 illeszkedést. 
A sisak csak akkor véd, ha megfelelően illeszkedik. 

Az A és B osztályú sisakok alpesi sielők, snowboardosok és hasonló csopor tok•
 számára megfelelő sisakok. Az A osztályú sisakok viszonylag nagyobb védel -
met nyújtanak. A B osztályú sisakoknak azonban jobb a szellőzése és jobban
lehet bennük hallani, azonban csak egy kisebb részét védik a fejnek, és  ala -
csonyabb mértékű áthatolás elleni védelmet nyújtanak. 
Ezt a sí- és  snowboard sisakot a legmagasabb kényelem elérésére tervezték,
anélkül, hogy le kellene mondani a szükséges védelemről. Ezt a sisakot a 
B osztályra vonatkozó irányelvek szerint tesztelték. 

A szellőzőnyílásokat sosem szabad lesiklás közben kinyitni vagy bezárni. •

Ha a sisakot +60 °C feletti hőmérsékletnek teszi ki, megsérülhet. Ez a•
 hőmérséklet pl. egy napsütéses napon az autó belsejében előfordulhat. 
Ilyen rongálódás után már nem szabad használni a sisakot. 

Szállításhoz és tároláshoz úgy csomagolja el a sisakot, hogy ne keletkez-•
hessen benne kár. 

Minden lesiklás előtt ellenőrizze

Minden párna megfelelően és szorosan van behelyezve?•

Az állpánt jól van-e beállítva és zárva van-e? •

Megfelelően illeszkedik a sisak a fejre? •

A szükséges információkat a következő fejezetekben találja. 
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Termékrajz (tartozékok)

Sisak méretre igazítása

Sisak fejmérethez igazítása

A lehető legjobb védelem elérése érdekében a sisaknak jól kell illeszkednie és
megfelelő méretűnek kell lennie. 

Ha a sisak nem felel meg a fejméretnek, egy másik sisakot, illetve másik méretet
kell választani. 

Vizsgált méretek: S/M 52 - 56 cm fejkörfogat

M/L 54 - 58 cm fejkörfogat

L/XL 58 - 62 cm fejkörfogat

VESZÉLY –  sérülésveszély

A sisakot kizárólag zárt állpánttal és helyesen beállított tarkópánttal•
használja. Csak ebben az esetben biztosított a sisak megfelelő tartása
esés esetén. 

sisakhéj

pántelosztó

tekerőgomb

belső párna

fülpárna pántja

fülpárna akusztikai betéttel

szellőzőnyílások retesze

 szemüvegpánt tartó

állpánt

állpárna

zárható 
szellőzőnyílások

nem zárható szellőzőnyílások
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A sisak el van látva egy állítható gyűrűvel, amely a sisakhéj belsejében található.
Az állító mechanizmus a tarkórészen található. 

Tekerje a tekerőgombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes
 irányba. Így szűkítheti, illetve bővítheti a gyűrűt. 

A megfelelő méret beállításához a következőképpen járjon el: 

Tekerje el annyira a tekerőgombot, hogy a sisak nagyon lazán helyezkedjen 1.
el a fején. 

Igazítsa méretre a pántokat „A helyes illeszkedés“ és a „Pántok beállítása“2.
 bekezdésben leírtak szerint. 

A gyűrű szűkítésével vagy bővítésével igazítsa a sisakot a feje méretéhez. 3.

A helyes illeszkedés

VESZÉLY –  életveszély rosszul illeszkedő sisak esetén 

A sisakot nem lehet a tarkóra vagy a homlokra tolni, illetve ne tudjon•
elcsúszni, mivel úgy nem nyújt védelmet. A sisak nem korlátoz hatja
látását. Minden használat előtt ellenőrizni kell a beállításokat és a
megfelelő illeszkedést.
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Pántok beállítása

A nyitáshoz nyomja meg oldalról a zárat.1.

Vegye fel a sisakot. Ügyeljen arra, hogy a sisak megfelelően illeszkedjen. 2.

Nyissa fel a pántelosztót, majd tolja el a bal pántelosztót úgy,3.
hogy az kb. 1 cm-rel a bal füle alatt legyen.
Zárja vissza a pántelosztót. Az elosztónak jól hallhatóan és
érezhetően vissza kell kattannia.

Ugyanígy állítsa be a jobb pántelosztót is. 4.

Csatolja be a zárat. Ügyeljen arra, hogy a zár hallhatóan és érezhetően is5.
 bekattanjon.

Ellenőrizze, hogy jól illeszkedik-e a sisak: 6.

A zárat úgy kell becsatolni, hogy a száját egy kissé ki tudja nyitni anélkül, •
hogy a pántok bevágnának az arcába vagy szorítanának. 

A pántoknak a fülek alatt kell összefutniuk, és nem szabad eltakarniuk azokat. •

7. Ha a sisak túl lazán illeszkedik, akkor húzza az állpántok végeit szorosabbra 
a záron található csaton keresztül.

Ha a sisak túl szorosan illeszkedik, tolja vissza az állpántok végeit a záron
található csaton keresztül.

8. Vezesse a két pántvéget az állpárnán található fülön keresztül.

Ha az állpárnát kiveszi, akkor előfordulhat, hogy újra be kell állítani a pántokat.

zár

állpárna

állpántok

pántvégek

bal pántelosztó

bal tarkópánt

jobb pántelosztó

csat

fül

bal fül

jobb tarkópánt

jobb fül
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Párnák eltávolítása

A nyitáshoz nyomja meg oldalról a zárat.1.

Húzza ki a belső párnát a sisakból. 2.

Az ábra alapján húzza ki az állpántot 3.
a fülpárnák pántjaiból.

Húzza ki a sisakhéjból a fülpárnákat. 4.

Az állpárnát húzza le a pántról.5.

VESZÉLY –  sérülésveszély

• A sisak egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy eltávolítani,
kivéve a párnákat a mosás céljából.
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Párnák behelyezése

Az állpárnát ismét húzza át a pánton.1.

Vegye ki a pántokat a sisakból.2.

Dugja a fülpárnákat a sisakhéjban  található3.
 nyílásokba, amíg hallhatóan és érezhetően be 
nem kattannak. 

Húzza a pántokat a  fülpárnákon  található füleken4.
keresztül.

Helyezze a belső párnát a sisakba.5.

Ügyeljen arra, hogy a belső párna nem átlátszó
részei ne takarják el a szellőzőnyílásokat.

Nyomja a belső párnát erősen a sisakban található tépőzáras pontokra. 6.

Újra állítsa be a pántokat.7.
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Szellőzőnyílások kinyitása és bezárása

A kellemes szellőzés érdekében a szellőzőnyílások könnyen nyithatók és
 zárhatók. 

A szellőzőnyílás kinyitásához, illetvem

bezárásához tolja a reteszt hátra, 
illetve előre. 

VESZÉLY - életveszély lesiklás közben történő figyelemelterelés miatt

A szellőzőnyílásokat sosem szabad lesiklás közben kinyitni vagy•
bezárni

Sisak tisztítása és tárolása

A sisakhéj és a pántok tisztításához csak vizet, enyhe szappant és puham

kendőt használjon. Végül szárítsa meg a megtisztított részeket egy száraz, 
de nem túl meleg helyen. 

A párnákat mossa ki kézzel meleg vízben kevés kímélő mosószerrel. Vegyem

figyelembe a kezelési címkét. Hagyja teljesen megszáradni a párnát, mielőtt
visszateszi azokat a sisakba. 

A sisakot egy hűvös, száraz helyen tárolja. m

VESZÉLY - életveszély megrongálódott sisak esetén

Tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló hatású tisztítószert.•

Ne tegye ki a sisakot +60 °C feletti hőmérsékletnek.•
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Műszaki adatok

Modell: fehér
296 971 (S/M méret, 52 - 56 cm fejkörfogat)
296 972 (M/L méret, 54 - 58 cm fejkörfogat)
296 973 (L/XL méret, 58 - 62 cm fejkörfogat)

fekete
296 974 (S/M méret, 52 - 56 cm fejkörfogat)
296 975(M/L méret, 54 - 58 cm fejkörfogat)
296 976 (L/XL méret, 58 - 62 cm fejkörfogat)

Súly: kb. 400 g (S/M méret)
kb. 450 g (M/L méret)
kb. 450 g (L/XL méret)

Max. környezeti hőmérséklet: +60 °C-ig

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki 
és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

EN 1077
B osztály

Bevizsgálva és tanúsítva: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg

Notified Body Number: 0197

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.

Ha megválik a terméktől, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze 
azt el a hulladékgyűjtőben. Felvilágosításért forduljon a kommunális  hulladék -
kezelőhöz.

Cikkszám: 
fehér fekete
HU 296 971 (S/M méret) HU 296 974 (S/M méret)
HU 296 972 (M/L méret) HU 296 975 (M/L méret)
HU 296 973 (L/XL méret) HU 296 976 (L/XL méret)


