
   

 

 

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR VÉDŐSISAKHOZ 

 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 

 

Először is, köszönjük, hogy cégünk által forgalmazott sisakot választotta, bízunk benne, hogy a megfelelő és az 

előírt használat mellett megóvja testi épségét a nem kívánatos sérülésektől. 

Útmutatónk fontos információkat tartalmaz, a sisak használatáról kérjük, figyelmesen olvassa el és az abban 

foglaltakat tartsa be. 

Az Ön által választott sisak átesett az Európai Unióban előírt átvizsgáláson, megfelel az ECE 22.05. előírásnak. 

 A sisak címkéje tartalmazza a jóváhagyási ország kódját és vizsgálati jegyzőkönyv számát. 

 

BIZTONSÁG, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: 

 

A sisakot kizárólag könnyű motoros kerékpárokhoz és robogókhoz tervezték, nem alkalmas más gépjármű 

vezetése közbeni használatra, a termék kizárólag személyes használatra alkalmas, ne használja a sisakot motoros 

sportokhoz. A sisakot csak a használati útmutatónak megfelelően használja. 

A sisak nem gyerekjáték, a gyártó és forgalmazó nem vállal fellelőséget a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen 

használatából eredő sérülésekért, károkért. A sisak akkor látja el feladatát, ha az megfelelő méretű, a fejre 

rendesen illeszkedik és be van csatolva az álszíj. 

A sisaknak szorosan illeszkedni kell a fejre, de ne legyen túl szoros.  

Méretek: „S”: 55-56 cm, „M”: 57-58 cm, „L”: 59-60 cm, „XL”: 61-62 cm 

A megfelelő méretű sisak kiválasztásához kérje eladója segítségét. 

Miután felvette a sisakot, állítsa be az álszíjat úgy, hogy az ujja ne férjen a szíj és a torka közé, légzési és nyelési 

képességét azonban nem szabad, hogy gátolja 

A biztonságos rögzítést követően mozgassa fejét jobbra-balra, le és fel, akkor megfelelő választása, ha fejbőre 

követi a sisak mozgását, ha elmozdul, válasszon kisebb méretet. 

Miután kiválasztotta a megfelelő sisakot használatba vétel előtt távolítsa el a szélfogó plexin elhelyezett fóliát, 

tisztítsa meg a helyét langyos, szappanos vízzel, ne használjon oldószert, mert károsíthatja a plexi felületét. 

Használatba vétel előtt ellenőrizze a plexit rögzítő csavarok megfelelő rögzítettséget, ha szükséges az óramutató 

járásával egyezően húzzon utána, ezt rendszeres időközönként ellenőrizze. 

Soha ne használja a sisakot nyitott plexivel, éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között ne használjon színezett 

plexit, minden esetben rögzítse megfelelően az álszíjat. 

Tartsa emlékezetében, hogy a sisak korlátozza a hallásképességet, ennek tudatában, a forgalomban résztvevőket 

fokozott figyelemmel, körültekintően kísérje. 

A hirtelen hőmérséklet ingadozás a plexi párosodását és így a látási viszonyok romlását okozhatja. 

 

KARBANTARTÁS: 

 

A sisakok langyos vízzel, semleges kémhatású tisztítószerrel és puha ruhával tisztítsa. 

A bélést szintén langyos vízzel és semleges kémhatású tisztítószerrel, puha kefével tisztítsa, majd hagyja 

szobahőmérsékleten megszáradni, sugárzó hőnek, hőforrásnak ne tegye ki. 

Gondoskodjon róla, hogy a plexi mindig tiszta és karcmentes legyen, ha megsérül, azonnal cserélje le. 

A külső héjhoz használjon autóviaszt, vagy az autókhoz használatos polírozó szert. 

Száraz hűvös tárolja sisakját. 

 

 

 



FIGYELMEZTETÉS:  

 

A sisakokat egyszeri ütközésre tervezték, miután megvédte testi épségét ki kell cserélni a sisakot. 

Az ütés, vagy esés következtében károsodhat a sisak szerkezete, még akkor is, ha azon sérülési nyomok nem 

láthatóak.  

Az erős fizikai behatás következtében a sisak belső és külső héj szerkezete között rés keletkezhet, e miatt nem 

látja el tovább maximális biztonsággal védelmi feladatát, veszít rezgéscsillapítási képességéből. 

SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN SISAKOT, AMELY BÁRMI MÓDON ÜTÉSNEK LETT KITÉVE! 

A sisakok használhatósági ideje korlátozott, általánosan öt évet ajánlanak kihordási idejének. 

Rendszeresen ellenőrizze a sisak épségét – kötőelemeit – bélését, ha szükséges javítassa meg. 

Fulladásveszély: Ne engedje, hogy gyerekek a csomagoló fóliával játszanak, játok közben belegabalyodhatnak, 

lenyelhetik és fulladást okozhat. 

 

A SISAK HASZNÁLATÁT AZ EMBERI ÉLET ÉPSÉGÉNEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN TETTÉK KÖTELEZŐVÉ, SOHA NE 

HASZNÁLJA JÁRMŰVÉT E NÉLKÜL, HASZNÁLATA ÜTKÖZÉSKOR MEGMENTHETI ÉLETÉT. 

 

 

HULLADÉKKEZELÉS 

 

A csomagoló anyagokat szétválogatva (műanyag – papír) helyezze el a szelektív   

hulladékgyűjtő edényekben, ezek újrahasznosítható anyagok. 

 

Amennyiben a sisak elhasználódott, használhatatlanná vált a törvény előírása szerint 

nem kerülhet a háztartási hulladék gyűjtő edénybe, gyűjtőállomáson kell elhelyezni.    

 

 

 

 

AMENNYIBEN BIZONYTALAN A LEÍRT TÁJÉKOZTATÓNBAN FOGLALTAKAT ILLETŐEN, KÉRDÉSE MERÜLNE, FEL 

KÉRJÜK, KERESSEN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN. 

 
A JELENLEG HATÁLYOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKRŐL A VÁSÁRLÁSKOR ÁTADOTT JÓTÁLLÁSI JEGY 

AD ÚTMUTATÁST. 

 

 

 

 
 

BARTA-MOTOR KFT. 

6400 KISKUNHALAS, DIÓSZEGI BALÁZS U. 2. 

Tel: 20/489-5951 

www.bartamotor.hu e-mail: b7robi@gmail.com 
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