
ČELADA ZA KOLESARJENJE METEOR MARVEN PINK , 

VELIKOSTI L 58-61 CM, 273G 

HS24798-L 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material zunanje lupine: PVC 

 Notranji vpojni material: EPS 

 Sistem AIR FLOW - prezračevalni sistem 

usmerja zračni tok skozi odprtine v lupini 

čelade, ne da bi to negativno vplivalo na stabilnost; 

 Sistem Fly Net - mreža, postavljena v sprednje prezračevalne odprtine, ščiti 

glavo pred piki žuželk med vožnjo v toplih in vlažnih razmerah; 

 Sistem FIT SIZE - večstopenjski obroč za glavo, za nastavitev vezja; 

 23 prezračevalnih odprtin 

 snemljive podloge 

 Odsevni elementi, nameščeni na zadnji strani čelade, bodo zagotavljali 

dodatno vidljivost tudi med vožnjo po temi 

 Velikost: 58-61 cm 

 Teža: 273 g 

 Standardi: EN1078: 2012 + A1: 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Uporaba  

Za zagotovitev popolne zaščite čelade smo za Vas pripravili nekaj navodil in napotkov: 

• Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. 

• Navodila za uporabo shranite. 

• Starši naj bodo pozorni na to, da si bodo njihovi otroci pred vstopom na otroško igrišče, čelado 

zagotovo sneli. Otroci med plezanjem ali drugimi igrami ne smejo uporabljati čelade, saj 

obstaja nevarnost, da se zadavijo !!! 



• Vaša čelada je bila posebej razvita z namenom zaščite pri vožnji s kolesom, skateboardanju, 

kotalkanju in vožnji s skirojem. Čelade ni dovoljeno uporabljati za druge zvrsti športa ali za 

vožnjo z motorjem. 

• Prosimo, če upoštevate, da čelada kljub pravilni namestitvi ne more vedno ščititi pred vsemi 

poškodbami. 

Varnostni napotki 

Nevarnost poškodbe! 

• V rednih časovnih presledkih je potrebno preverjati čelado, če nima morda kakšnih vidnih 

poškodb. 

• Po vsakem trdem trku, udarcu ali pri globokih praskah, je čelado potrebno nadomestiti in 

uničiti oz. jo narediti neuporabno, saj zaradi tega izgubi svoj zaščitni učinek. Nadomestiti jo je 

potrebno tudi po večletni uporabi brez poškodb ali kadar čelada več pravilno ne nalega. 

• Sprememba ali odstranitev originalnih delov čelade ima lahko na zaščitni učinek ekstremen 

vpliv. Čelade ni dovoljeno spreminjati, z nameščanjem dodatkov na način, ki ni bil s strani 

proizvajalca priporočen. 

• Vse kemikalije, laki ali nalepke lahko resno negativno vplivajo na zaščitno delovanje čelade. 

• Svojo čelado čistite z mlačno vodo, nežnim milom in mehko krpo. 

• Po vsaki uporabi svojo čelado posušite na zraku. 

• Notranje oblazinjenje očistite z mlačno vodo in blagim milom in ga nato pustite sušiti na 

zraku. 

• Visoke temperature (že od 60° C navzgor) lahko resno poškodujejo čelado. Znaki takšne 

poškodbe so neravnine in mehurčki na čeladi. Ne shranjujte za steklenimi površinami, npr. v 

avtu ali v bližini virov vročine ali gretja. 

• Za odstranitev čelade Vas prosimo, če kontaktirate svoje lokalno podjetje za odvoz odpadkov. 

 

Izbira velikosti čelade  

• Izmerite obseg glave in nato izberite ustrezno velikost čelade. Preizkusite več čelad, preden 

se odločite. V idealnem primeru se koža na sencih premika skupaj s čelado.  

• Prepričajte se, da se čelada tudi brez trdno napetega podbradne- ga traku le malo premika po 

glavi.  

• Za varno pritrditev čelade je treba trdno zapeti podbradni trak. Podbradni trak je pravilno 

zapet, če pod njega le s težavo potis- nete prst. Kljub temu mora trdno pripeta čelada še vedno 

omogočati udobno dihanje, požiranje in vrtenje glave.  



• Čelada je pravilno pritrjena, če na glavi sedi trdno, a kljub temu udobno.  

• Če je čelada prevelika (če se premika in je ni mogoče dovolj trdno pripeti) ali če je premajhna 

(pritiska, čelo ni zaščiteno), izberite naslednjo večjo ali manjšo velikost čelade.  

• Če čelade ni mogoče ustrezno prilagoditi, je ne smete uporabljati 

 

UPORABA 

Pravilni položaj čelade:  

• Čelada mora biti nameščena na Vaši glavi vedno vodoravno. (Prikaz A)  

• Če je čelada nameščena preveč spredaj, lahko to slabo vpliva na Vaše vidno polje.  

• Če je čelada nameščena preveč nazaj, Vaše čelo ni zaščiteno v zadostni meri. (Prikaz B)  

 

Nastavitev enoročnega prestavitvenega sistema velikosti  

Vgrajeni sistem za nastavitev velikosti je možno na zadnjem delu čelade s pomočjo vrtilnega 

gumba nastavljati brezstopenjsko (Prikaz C):  

manjše = obrnite na desno    večje = obrnite na levo  

 

Nastavitev razdelilnika za pas  

• Odprite razdelilnik za pas. (Prikaz D)  

• Razdelilnik za pas mora biti nameščen tako, da so pasovi napeti in hkrati udobni. Razdelilnik 

za pas mora biti nameščen pod ušesom, pasovi ne smejo prekrivati ušes.  

• Zaprite razdelilnik za pas. (Prikaz E)  

  

 Odprt razdelilnik za pas lahko pri nesreči povzroči zdrs čelade z glave, zaradi česar 

čelada izgubi svoje zaščitno delovanje!!! 

  

Nastavitev podbradnika  

• Podbradnik (Prikaz G.3) je nameščen pravilno, če med odpiranjem ust začutite rahel pritisk.  

• Če je podbradnik (Prikaz G.3) nameščen preveč rahlo, ga s pomočjo navoja (Prikaz G.2) na 

zapiralu (Prikaz G.1).  

• Če je podbradnik (Prikaz G.3) pretesen, ga je prav tako potrebno razrahljati z navojem (Prikaz 

G.2) na zapiralku (Prikaz G.1).  



Prosimo za upoštevanje tega, da mora biti zapiralo pred vsako vožnjo zaprto !!! 

(Prikaz F)  

Prosimo, da upoštevate dejstvo, da čelada lahko ščiti le tedaj, če je nameščena 

pravilno. Preizkusite različne velikosti in izberite tisto, pri kateri je čelada na glavi 

nameščena udobno in stabilno. 

Vizir  

• Za odstranitev vizirja, zatiče na vizirju previdno izvlecite iz za ta namen predvidenih 

pritrdilnih lukenj na obodu čelade (Prikaz H).  

Pozor: pritrdilne luknje v čeladi se lahko vsled prekomerne uporabe razširijo. V 

tem primeru vizirja ni več dovoljeno uporabljati. 

 

Vzdrževanje in čiščenje  

Redno vzdrževanje in čiščenje prispeva k varnosti in daljši življenjski dobi čelade. 

• Za čiščenje vedno uporabite pH-nevtralno čistilo, razredčeno z vodo, in previdno drgnite z 

mehko krpo. Nato površino obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča kosmov.  

• Oblazinjenje se lahko očistiti z nekaj mila in mehko krtačo. 

Notranje oblazinjenje  

 

• Ročno pranje pod 30 °C. 30 °C/86 °F  

• Posušite pri sobni temperature.  

 

Skladiščenje  

Če čelade ne uporabljate, jo shranite pri sobni temperaturi na suhem in dobro zračenem 

prostoru. Izogibajte se virom toplote. 

 

LED zadnja luč  (v kolikor ima izdelek nameščeno LED luč) 

 

Varnostna navodila  

• Zadnja LED svetilka služi pri namenski rabi za boljšo vidnost. Zadnje LED-svetilke med 

dežjem ni dovoljeno uporabljati, saj delovanje v mokrem stanju ni zagotovljeno.  



• Prosimo vas, da zadnjo LED svetilko uporabljate zgolj skupaj s to kolesarsko čelado in da jo 

zmeraj nataknete na vrtilno kolo sistema za prestavitev velikosti.  

• Zadnja LED svetilka je zgolj predvidena za zasebno uporabo.  

• Prosimo bodite pozorni na to, da zadnja LED svetilka med uporabo ne bo prekrita z 

ovratnikom, nahrbtnikom ali zaradi premikanja glave oz. da ne bo nevidna.  

• LED svetilka se lahko vsled zatika za jopice, nahrbtnike ali siceršnje predmete, v danih 

okoliščinah neopazno sname.  

• Prosimo vas upoštevajte, da lahko baterija zadnje LED luči izpade oz. se izprazni. Vsled tega 

redno kontrolirajte delovanje luči.  

• Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti kot npr. osončenju, ognju in 

podobnemu. Pri nestrokovni menjavi baterij obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo 

nadomeščajte zgolj z enakim tipom baterije ali baterije iste vrednosti.  

• Starši naj bodo pozorni na to, da bodo tudi njihovi otroci redno preverjali delovanje zadnje 

LED-svetilke.  

• Za otroke pod 4 leti uporaba zadnje led svetilke ni primerna.  

• Zadnja LED svetilka ni igrača in jo je s strani otrok zgolj dovoljeno uporabljati pod nadzorom 

odraslih.  

• Menjavo baterij lahko izvaja zgolj odrasla oseba.  

• V kolikor baterija steče, se izogibajte stiku s kožo. Slednji privede do iritacij na koži.  

• Stekle baterije je potrebno takoj odstraniti.  

 

Na vodila za uporabnika  

Pred prvo uporabo 

• Snemite iz čelade zadnjo svetilko (Prikaz J).  

• Pred prvo uporabo odstranite varnostne trakove na hrbtni strani LED-zadnje svetilke (Prikaz 

I).  

Snetje in zatik zadnje svetilke 

• Za snetje LED-zadnje svetilke jo iz držala navzgor. (Prikaz J)  

• Za zatik se LED-zadnja svetilka ponovno potisne v za to predvideno držalo (Prikaz J).  

Funkcije  

Zadnja LED svetilka ima tri različne funkcije, ki jih je mogoče poljubno uporabiti (Prikaz K).  

• 1x pritisk: trajna osvetlitev,   • 3x pritisk: tekoča luč,  

• 4x pritisk: izklop luči    • 2x pritisk: utripajoča luč,  



Menjava baterij  

LED-zadnja svetilka je že pri nakupu opremljena z baterijo.  

• Za menjavo te baterije, z majhnim izvijačem odprite štiri vijake na zadnji strani svetilke.  

• Nadalje dvignite pokrov, nadomestite baterijo in pokrov ponovno namestite. Pri tem 

upoštevajte pravilno polarnost baterije (prikaz L)  

• Sedaj pokrov s pomočjo štirih vijakov ponovno pritrdite (Prikaz L).  

  

Čiščenje  

Ohišje zadnje LED svetilke lahko očistite z vlažno krpo. 

 

 

Odstranjevanje  

Porabljeni baterij ne odstranjujte kot gospodinjske odpadke, temveč v za ta namen 

predvidenih zbirnih posodah. 

 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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