
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

KASK ROWEROWY
VBH601K



Warunki bezpieczeństWa

Kask rowerowy należy do II kategorii środków ochrony indywidualnej i spełnia 
wymagania Rozporządzenia 2016/425 oraz normy EN 1078.
Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej  
www.artdom.net.pl/deklaracja/VbH601k/
1. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony kask musi być za każdym razem 

dobrze dopasowany do głowy. Przy prawidłowym dopasowaniu, kask nie 
będzie przesuwał się do przodu lub do tyłu lub na boki.

2. Kask służy do pochłaniania energii uderzeń i wstrząsów  poprzez częściowe 
uszkodzenia absorbującej pianki wewnątrz kasku. Kask, który został poddany 
silnemu uderzeniu musi zostać zniszczony, nawet wtedy, gdy z zewnątrz 
nie widać uszkodzenia. 

3. Zaleca się wymianę kasku na nowy co trzy lata lub w momencie, gdy 
przestaje dobrze leżeć na głowie.

4. Żaden kask nie chroni przed wszystkimi wypadkami, włącznie z kolizjami 
roweru z pojazdami mechanicznymi. Nawet przy bardzo małej prędkości 
w zależności od siły uderzenia podczas wypadku może dojść do ciężkich 
obrażeń lub śmierci. Kask nie chroni szyi, tchawicy i innych części ciała, 
które mogą być uszkodzone podczas wypadku. Kask chroni tylko głowę.

5. Zabrania się modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych 
kasku lub zastępowania ich częściami innymi niż zalecane przez producenta.

6. Nie wolno dostosowywać kasku do mocowania akcesoriów w sposób 
       niezalecany przez producenta.
7. Kask może chronić tylko wtedy, gdy jest dobrze dopasowany, kupujący 

powinien wypróbować różne rozmiary i wybrać rozmiar, który będzie 
bezpieczny i wygodny na głowie.

8. Dzięki specjalnemu systemowi regulacji kask można idealnie dopasować 
do rozmiarów głowy. Dobrze wyregulowany kask, powinien komfortowo i 
pewnie (bez luzów) przylegać do głowy.

9. Paski powinny być umieszczone tak, aby nie zakrywały uszu, klamra powinna 
znajdować się z dala od kości szczękowej. Paski i klamrę należy wyregulować 
tak, aby były wygodne i stabilne.

http://www.artdom.net.pl/deklaracja/VBH601K/


10. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić kask pod kątem 
uszkodzeń, pęknięć. Uszkodzony kask należy wycofać z użytkowania.

11. Kask powinien być umieszczony w taki sposób, aby chronił czoło, nie 
należy go zakładać zbyt głęboko na tył głowy.

WprOWaDzenie
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Vögel. Jesteśmy przekonani, że to bardzo 
dobrej jakości akcesorium zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

należy DOkłaDnie przeczytać instrukcję Obsługi i jej przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

regulacja kasku
1. Pokrętłem z tyłu kasku ustaw regulację na najmniejszy rozmiar.
2. Załóż kask na głowę.
3. Naciśnij kask z góry tak, aby dotknął on czubka głowy. Zwiększ rozmiar pokrętłem z tyłu kasku.
4. Powtarzaj punkt 3 do momentu, gdy osiągniesz, taki rozmiar, że kask po założeniu dotknie czubka głowy, nie sprawiając bólu ani 

dyskomfortu zakładania.
5. Wyreguluj boczne paski, tak aby nie przeszkadzały i nie sprawiały dyskomfortu.
6. Zapnij pasek podbródkowy sprzączką pod brodą.
poprawne wyregulowanie kasku do głowy powinno być każdorazowo sprawdzone po jego ubraniu na głowę.

uWaga! kask zOstał zaprOjektOWany i przeznaczOny Wyłącznie DO jazDy na rOWerze, DeskOrOlce, WrOtkacH lub 
rOlkacH. kasku nie WOlnO użyWać i nie stanOWi On zabezpieczenia W spOrtacH mOtOrOWycH, pODczas jazDy na 
mOtOcyklu, skuterze lub Wspinaczki. Dla maksymalnegO bezpieczeństWa kask musi być każDOrazOWO DObrze 
DOpasOWany, a paski mOcujące muszą być DObrze i peWnie zapięte.

uWaga!. kask nie pOWinien być użyWany przez Dzieci pODczas Wspinaczki lub innycH Działań, przy którycH istnieje 
ryzykO uDuszenia/pOWieszenia, gDy DzieckO zatrzaśnie się W kasku.

kOnserWacja i przecHOWyWanie
1. Nie wolno stosować do kasku farb, rozpuszczalników, klejów i etykiet samoprzylepnych z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
2. Do czyszczenia należy używać wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie wolno używać materiałów ściernych, rozpuszczalników 

i alkoholi.
3. Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
4. Podczas transportu należy zabezpieczyć kask przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Zaleca się przechowywanie i transport w oryginalnym opakowaniu.

W procesie oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana nr: 0598
sgs FimkO Oy Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland
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9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu  
oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

Dane tecHniczne

Model VBH601K
Przeznaczenie Kask dla rowerzystów

Rozmiar XS/S
Zakres regulacji 50-53cm

ekOlOgiczna i przyjazna Dla śrODOWiska utylizacja
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, 
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gWarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub 

punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  termin naprawy może zostać 

wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której 

produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. 
Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

uWaga! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.


