
MATERIAŁY
Nasze kaski ochronne są wykonane z wysokiej jakości i trwałych materiałów.
Forma wewnętrzna wykonana jest z EPS (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powłoka 
wykonana jest z ABS (Akrylonitryl-butadien-styren). Paski są wykonane z mocnej tkaniny 
nylonowej i klamry wykonane są z utwardzanego nylonowego tworzywa sztucznego.

OPIEKA I UTRZYMANIE
Przed każdym użyciem należy zawsze sprawdzać kask pod kątem oznak uszkodzeń. 
Jeśli zauważysz jakieś pęknięcia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej formy, rozdarcia 
lub nacięcia paska, NIE WOLNO używać kasku, w takim przypadku należy go wymienić. 
Kaski mają ograniczoną żywotność. My zalecamy wymianę kasku po 3 latach użytkowania.

Kask należy przechowywać w suchym miejscu, które nie jest narażone na działanie ciepła ani 
promieni  światła słonecznego. Możesz wyczyścić zewnętrzną skorupę i wewnętrzną formę kasku
za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów. Wściółkę można wyjąć i myć 
ręcznie w zimnej lub ciepłej wodzie z łagodnym mydłem, suszone wyłącznie na powietrzu.

GWARANCJA
O ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, nasza gwarancja jest ograniczona do 90 dni od daty zakupu.
Wyłącznie względem wad produkcyjnych i wykonawczych. Nie gwarantujemy uszkodzeń powstałych 
z niewłaściwego użycia, zaniedbania, niedbalstwa lub modyfikacji. Nie gwarantujemy również 
żadnych prób naprawy lub wymiany części uszkodzonego lub wadliwego produktu. Aby zgłosić 
roszczenie gwarancyjne dotyczące jakości wykonania lub wady fabryczne, zwróć kask sprzedawcy, od 
którego kupiłeś produkt i dołącz dowód zakupu wraz ze szczegółowym opisem roszczenia. Wtedy 
dealer to zrobi rozpatrzyć z nami reklamację.

USZKODZENIA SPOWODOWANE UDERZENIAMI
Jeśli bierzesz udział w wypadku i twój kask zostanie uszkodzony w wyniku uderzenia, to hełm
wykonał swoją pracę poprawnie i chronił Cię bezpiecznie. Jeśli podejrzewasz, że twój kask został 
uszkodzony przez uderzenie NIE WOLNO używać kasku, uszkodzenie może osłabić konstrukcję kasku
cechy mogą być niewidoczne i trudne do wykrycia, w takim przypadku należy wymienić kask.
Gwarancja nie obejmuje  żadnych szkód spowodowanych uderzeniami.
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INSTRUKCJA KASKU - JĘZYK POLSKI
Dziękujemy za zakup naszego atestowanego kasku ochronnego. Nasz kask skateboardowy został 
zaprojektowany do tego by być wygodny, dobrze dopasowany i zapewniający bezpieczeństw! Aby 
być pewnym, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
Jeśli  twój kask jest prawidłowo używany i pielęgnowany,  pomoże Ci lepiej chronić Cię przez lata.

PRZEZNACZENIE
Nasze kaski zostały zaprojektowane i przetestowane do użytku w niezmotoryzowanych sportach 
rekreacyjnych.
Używanie sprzętu takiego jak rowery, deskorolki, hulajnogi i wrotki. Nasze kaski nie mogą być 
używane w pojazdach silnikowych i nie zaleca się ich używania w żadnych innych sportach.
OSTRZEŻENIE: Kask nie jest przeznaczony dla dzieci do wspinaczki lub innych zabaw lub miejsc, w 
których istnieje ryzyko uduszenia w przypadku zaczepienia hełmu.

OCHRONA PRZED UDERZENIAMI
Nasze kaski do skateboardingu zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć siły, na które działają 
podczas wypadku. 
Kaski nie mogą całkowicie zapobiec kontuzjom i nie twierdzimy, że ten hełm będzie to robił by 

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
Oznaczenia wewnątrz kasku i na pudełku wskazują, że nasze kaski spełniają
wymagania i standardy bezpieczeństwa określone w Dyrektywie UE 89/686 / EWG.
Oznakowanie CE wewnątrz kasku i na pudełku wskazuje, że nasze kaski
przeszły testy normy EN 1078 (Kaski dla rowerzystów pedałujących i dla użytkowników
deskorolki i wrotki).

Nasze modele kasków ochronnych zostały przetestowane przez:

INTERTEK TESTING SERVICES LTD, INDUSTRIAL 7TH ROAD, NANHAI AVENUE,
SHEKOU, SHENZEN, 518067

POLSKA

• Strona 01

wyeliminować wszelkie możliwości kontuzji.



ZAPIĄĆ PASEK PODBÓRKOWY
Podczas noszenia kasku należy zawsze zapinać pasek podbródkowy i upewnić się, że jest on 
prawidłowo wyregulowany przed każdym użyciem. Pasek nie powinien być zbyt ciasny 
ani zbyt luźny. Kask nie powinien móc spaść z głowy, jeśli klamra nie jest otwarta. Jeśli hełm 
można zdjąć z głowy bez rozpinania klamry, regulacja paska jest nieprawidłowa i konieczna 
będzie regulacja kasku.

DOSTOSUJ DŁUGOŚĆ PASKA
Aby wyregulować długość paska, przytrzymaj sprzączkę pod brodą i przeciągnij pasek przez 
sprzączkę. Aby skrócić pasek, pociągnij go tak, aby klamra pod brodą znajdowała się bliżej 
skorupy kasku. Aby wydłużyć pasek, pociągnij go tak, aby klamra pod brodą była dalej 
od skorupy kasku. Nadmiar paska należy zabezpieczyć przez gumowy o-ring na pasku.

DOSTOSUJ POZYCJĘ PASKA
Sprzączka paska powinna znajdować się pomiędzy dnem ucha a kością szczęki. 
Aby wyregulować położenie paska, przytrzymaj kask i sprzączkę podbródkową na miejscu i 
pociągnij sprzączkę paska wzdłuż paska. Przeciągnij rozdzielacz bliżej skorupy kasku, 
aby go osadzić bliżej ucha. Odciągnij rozdzielacz dalej od skorupy hełmu, aby przylegał
bliżej kości szczęki.

Przełóż pasek, jak pokazano:

Na dłuższy pasek

Na krótszy pasek

Bliżej ucha

Bliżej szczęki
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JAK DOPASOWAĆ
Kask musi być dobrze osadzony i dopasowany, aby zapewnić najlepszą ochronę. Kask
nie powinny być zbyt ciasny ani zbyt luźny, dodatkowa wyściółka jest dołączona do kasku.
Służy ona do regulacji rozmiaru i idealnego dopasowania kasku .

PRAWIDŁOWY ROZMIAR
Za pomocą elastycznej taśmy mierniczej zmierz obwód w najszerszej części głowy;
jest to zwykle środek czoła i tuż nad uszami. Te wytyczne poniżej
pokazują jaki rozmiar skorupy i jakie rozmiary wyściółki powinieneś użyć.

Jeśli mierzysz 53 cm, powinieneś mieć kask S / M i użyć wyściółki 10 mm.
Jeśli mierzysz 57 cm, powinieneś mieć kask L / XL i użyć 8 mm wyściółki.

Zalecamy upewnienie się, że kask jest bardzo dobrze dopasowany przed użyciem. Kiedy ty
używasz kasku, wyściółka dostosuje się do kształtu głowy. Może to spowodować zapadnięcie się 
kasku i staje się nieco luźniejszy podczas użytkowania.

DOSTOSUJ SWOJE DOPASOWANIE

Głowa każdego ma inny kształt. Jeśli wyściółka 6 mm jest zbyt luźna, ale wyściółka 10 mm za
ciasna, spróbuj zmieszać wyściółkę, na przykład 6 mm z przodu i 10 mm z tyłu lub na odwrót. 
Pomoże Ci to znaleźć idealne dopasowanie.

Jeśli twój kask ma zamontowany regulator, obróć tylny regulator, aby go dokręcić lub poluzować, aż 
do momentu kiedy kask jest wygodny i bezpieczny.

PRAWIDŁOWA POZYCJA KASKU
Nie należy nosić kasku zbyt daleko do przodu, ponieważ może Ci zasłaniać widok.  Nie należy
nosić kasku zbyt daleko do tyłu, ponieważ może to odsłonić czoło.

Rozmiar Kasku XXS/XS S/M L/XL

Rozmiar głowy (cm) 49cm 52cm 53cm 56cm 57cm 59cm

Rozmiar głowy (in) 19.29" 20.47" 20.86" 22.04" 22.44" 23.23"

Gąbki / wyściółka 10mm 6mm 10mm 6mm 8mm 6mm
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kask jest wygodny i bezpieczny

DOBRZEŹLE ŹLE


