
Navodila za otroško kolesarsko čelado 

 

Pomembno ! 

Pred uporabo kolesarske čelade preberite navodila. 
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Navodila : 

Čelada, ki ste jo pravkar kupili, zagotavlja zaščito, bodisi na cesti ali izven nje. Če želite 
zagotoviti pravilno uporabo te čelade, se seznanite z navodili. Predno začnete nositi čelado, 
skrbno preberite navodila.  
 

Zaščita in prezračevanje 

Zunanja lupina omogoča, da je čelada ocenjena kot ena najlažjih čelad, hkrati pa zagotavlja odlično 

vzdržljivost in celovitost. Več zračnih kanalov potiska zrak skozi čelado in čez čelo za maksimalno 

hlajenje. 

Namestitev čelade 

Da je čelada učinkovita, se mora prilagajati glavi. Čelada je pravilno nameščena tako, da se ne  

premika naprej ,nazaj ali ob strani. Če obroč glave v čeladi ni primeren, ga preprosto zategnite ali 

zrahljajte. Da bi zagotovili pravilno prileganje, nastavite obroč glave tako, da bo najbolje ustrezal 

obliki glave. 

Sistem zadrževanja 

Ta čelada uporablja zadrževalni sistem, ki je preprost in ga je mogoče zategniti in odtegniti brez 

spreminjanja nastavitve. Trakovi morajo biti tesno in enakomerno napeti. Čelado trdno položite na 

glavo in zapnite zaponko. (Glejte sliko B)  Opazujte, kateri trak je zrahljan. Po odstranitvi čelade 

privijte trak. Trak za brado privijte z eno roko, tako da z eno roko držite zaponko.( Glej primer  A ) 

 



 

 

Če želite priviti zadnji trak, potegnite odvečno stran od zadnjega dela traku 2. Z eno roko držite 

čelado, z drugo roko držite trak, ki je tam, kjer gre pod brado. Nato povlecite od ene do druge strani, 

da uravnotežite dolžino vseh štirih trakov. (Glej primer B). Čelada mora trdno sedeti na  glavi. (Glej 

primer C) Za spust čelade, da prekrije čelo., zategnite trak za brado in popustite zadnji trak. Za dvig 

spredaj odvijte trak za brado in privijte zadnji trak. Če želite preveriti pravilno napetost, namestite 

čelado in pritrdite sponko, da odprete ustnik. Nato poskusite potegniti čelado s prednje in zadnje 

strani. Če se čelada povesi, povečajte napetost traku in preverite, če uporabljate dovolj debele 

blazinice. Čelada se ne sme preveč prevesiti naprej ali nazaj. Čelade, ki se ne odziva na zaponko, ne bi 

smeli nositi.  OPOMBA: Vsakič, ko je čelada razrahljana, preverite nastavitve. 

 

 

 

POMEMBNA INFORMACIJA 

 

 

Ta pokrivala so zasnovana tako, da adsorbirajo energijo udarca z delnim uničenjem ali samo 

poškodbo. Čeprav takšne poškodbe morda niso vidne, je treba čelado uničiti ali zamenjati, če je 

udeležena pri padcu, ki je povezan s poškodbami. 

Na žalost nekatere nesreče povzročijo poškodbo glave, ki je ni mogoče preprečiti s čelado. Glede na 

vrsto udarca lahko tudi zelo nizke hitrosti povzročijo hudo poškodbo glave ali smrt. Vedno vozite zelo 

previdno.  



Opozorilo ! 

Ta čelada je zasnovana in namenjena izključno za uporabo kolesarjev in rolkarjev. Čelada ni 

namenjena za motoristični šport ali motor, saj pri tem ne bo zagotovila ustrezne  varnostne zaščite.  

Čelada lahko zaščiti uporabnika pred vsemi nepredvidljivimi vplivi. Za maksimalno zaščito  se mora čelada 

dobro prilegati, vsi varnostni pasovi pa morajo biti varno pritrjeni. Ne spreminjajte ali odstranjujte izvirnih 

sestavnih delov te čelade, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Otrok ne sme uporabljati te čelade med 

plezanjem ali izvajanjem drugih dejavnosti, kjer obstaja nevarnost obešanja, v primeru da se  otrok ujame s 

čelado. 

Končni pregled 

Pomembno je vedeti, da se čelada dobro prilega. Če jo lahko nagnite naprej ali nazaj, morate zategniti trak. 

Pomembno je, da se čelada dobro prilega na glavo in je dobro pritrjena, da se zagotovi maksimalna zaščita. Vse 

nastavitve je treba preveriti vsakič, ko je čelada uporabljena. 

Skrb za vašo čelado 

Pokrivalo očistite samo z blagim milom in vodo. Uporaba ogljikovodikov, čistilnih tekočin, barv ali nalepk lahko 

povzroči poškodbo čelade, tako da pri nesreči ne učinkuje. 

 

Držite čelado stran od toplotnih virov  
Čelada se bo poškodovala, če bo  izpostavljene temperaturi nad 65 ° C.. Toplotno poškodovana čelada bo imela 

naključno izoblikovana območja, kjer je tekstura videti mehka in neenakomerna. Če je čelada  poškodovana, je 

treba čelado uničiti in takoj zamenjati. Najdaljša  možna uporaba čelade traja do 5 let, od datuma proizvodnje  

te čelade. 

Odpadki: Poskrbite za ločeno odstranjevanje različnih materialov. Prosimo, preverite vaše lokalne odlagališča 

odpadkov za ustrezno odstranjevanje različnih materialov. Poizvedbe se lahko opravijo v vaš občini. 
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TypeNr.:FCJ-201 

 EN 1078-2012+A1: 2012 

Teža : 400 gramov 

Velikost : 55-57 cm 

Opozorilo :Kolesarska čelada in čelada za športe na rolerjih, je primerna izključno  za 

uporabo na kolesih  oz. rolerjih. To čelado naj otroci ne uporabljajo pri plezanju ali drugih 

dejavnostih, če obstaja nevarnost, da se otrok s čelado zatakne in obesi. 


