URBAN SPORT HELMETS

VIGTIG INFORMATION
Denne hjelm er beregnet til at dæmpe kraften
i tilfælde af slag eller styrt og dermed reducere
risikoen for hovedskader/læsioner. Vær opmærksom på, at ingen hjelm kan beskytte mod alle
typer slag eller styrt - vær derfor selv med til at
undgå enhver form for ulykke.
Denne hjelm er kun godkendt til brug i forbindelse
med cykler, skateboard og rulleskøjter. Den må
ikke anvendes med motoriserede køretøjer.

BRUGSANVISNING

URBANWINNER.COM

LÆS BRUGSANVISNINGEN
FØR HJELMEN
TAGES I BRUG

Når børn skal tage hjelmen på, skal de altid have
hjælp af en voksen for at sikre, at hjelmen sidder
ordentligt. Hjelmen må ikke anvendes under
klatring eller andre former for leg, da der er risiko
for, at barnet kan blive kvalt, hvis det kommer til
at hænge fast i stropperne.
Hvis hjelmen har været udsat for et kraftigt slag
kan den have fået en usynlig beskadigelse og
derved mistet sin evne til at beskytte optimalt.
Den skal kasseres og skiftes ud. Selv et mindre
slag kan nedsætte hjelmens beskyttelsesevne.
Behandl derfor hjelmen ordentligt efter brug og
lad ikke børn kaste/lege med den.
Hjelmen har en naturlig begrænset levetid. Levetiden afhænger af brug og hyppighed. Hjelmen
bør udskiftes, når den viser tydelige tegn på slid.
Kontrollér den regelmæssigt for skader.

INDIVIDUEL TILPASNING AF HJELMEN
Ved individuel tilpasning opnås størst sikkerhed
og komfort. Hjelmen er derfor udstyret med et
aftageligt justerbart nakkespænde, samt
udskiftelige komfortpuder i forskellige tykkelser.
På den måde kan hjelmen tilpasses korrekt og
føles hverken for stram eller for løs på hovedet.
Alle hoveder er forskellige, brug derfor et øjeblik
på at tilpasse hjelmen efter netop dit hoved inden
brug:
Justerbart nakkespænde:
Start med at løsne det justerbare nakkespænde
helt ud og prøv hjelmen.
Hvis hjelmen føles for stram, skal de vedlagte tyndere puder isættes. Dernæst skal det justerbare
nakkespænde strammes til, så hjelmen sidder
fast og behageligt.
Såfremt du foretrækker at anvende hjelmen uden
det justerbare nakkespænde, kan det nemt tages
af ved at hive i de ender, hvor det er monteret.
Påsæt dernæst et par af de vedlagte Velcro dots
på hver side, der hvor det justerbare nakkespænde sad, så komfortpuden sidder fast i
siderne. Vær opmærksom på ikke at skubbe
hjelmen om i nakken, hvis det justerbare
nakkespænde er taget af, da det vil medføre en
forringet beskyttelse af hovedet.

Udsæt ikke hjelmen for temperaturer over 60º C,
som for eksempel i direkte sollys i en bil en varm
sommerdag og hold den væk fra varmekilder.
Høje temperaturer kan skade hjelmen.
Lakken på hjelmens overflade er ikke modstandsdygtig overfor ridser og skrammer.
Når hjelmen ikke er i brug, skal den opbevares
beskyttet mod direkte sollys på et tørt og rent
sted. Gerne ved stuetemperatur.
EUROPEAN SAFETY STANDARD
FOR BICYCLE HELMETS, SKATEBOARD
AND ROLLER SKATE HELMETS

For at hjelmen beskytter optimalt, skal den sidde
vandret på hovedet og forkanten skal være 1-2
fingers bredde over øjenbrynet.

Komfortpuder:
De installerede komfortpuder kan nemt skiftes ud
til en anden tykkelse eller kombineres, så hjelmen
tilpasses hovedets form og størrelse.
Stropper:
De to stropper i hver side skal samles med
sidespændet lige under øreflippen, og ikke nede
ved hagen. Tilpas stropperne, så de sidder tæt til
ansigtet, uden at det er ubehageligt. Kontrollér
regelmæssigt at de sidder korrekt.
MAGNETLÅS
Med den patenterede og sikre magnetlås fra
Fidlock®, er det blevet nemmere at låse
hjelmen og du undgår at klemme
huden. For at lukke magnetlåsen op,
skal den blot skubbes i pilens retning.
VEDLIGEHOLDELSE
Tør hjelmen af med en fugtig klud.
Komfortpuderne kan vaskes i hånden med en
smule mild sæbe i lunkent vand. Tørres ved stuetemperatur. Må ikke maskinvaskes, tørretumbles,
renses eller stryges.
ØREVARMERE OG TILBEHØR
Kan købes hos din lokale
UrbanWinner forhandler eller
på www.urbanwinner.com
CE GODKENDT
Denne hjelm er certificeret efter den europæiske
standard for hjelme godkendt til cykelbrug samt
brug på skateboard og rulleskøjter: CE EN 1078

