
SNOWBOARD ČELADA RAVEN PURSUIT M 

PYRAV_PURM 

 

LASTNOSTI: 

 Izdelano v tehnologiji in-mold 

 Prilagoditev velikosti s pomočjo gumba  

 Debela notranja obloga, ki jo je mogoče 

odstraniti 

 7 zračnikov  

 Pritrditev brade z dodatno podlogo 

 Goggle kavelj – držalo za očala 

 Mehke ušesne blazinice, ki jih je mogoče odstraniti 

 Barva: črna 

 Velikost: M, za obseg glave 56-68 cm 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo 

skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo. 

 

Pomembne informacije 

Pred prvo uporabo nove čelade natančno preberite naslednje napotke in informacije. Ta čelada 

je bila razvita za smučanje in deskanje na snegu ter izdelana v skladu z najnovejšo tehniko. 

Kljub najvišjim varnostnim standardom lahko pri hudih nesrečah pride do poškodb. V nekaterih 

primerih je lahko udarec tako močan, da čelada uporabnika ne ščiti učinkovito pred poškodbami 

glave. 

Čelada razreda A je visokokakovostna zaščitna čelada za smučarje in deskarje na snegu. Čelada 

razreda B je čelada za smučarje in deskarje na snegu, zahteve katerih so nekoliko manj stroge. 

Zato lahko čelada razreda B nudi večjo stopnjo prezračevanja in udobja, ne da bi bila zaščita v 

preveliki meri zanemarjena. 

Čelade razredov A in B so predvidene za alpske smučarje, deskarje na snegu in podobne 

skupine. Čelade razreda A ponujajo sorazmerno višjo stopnjo zaščite. 

Čelade razreda B lahko ponudijo večjo stopnjo prezračevanja in boljši sluh, vendar ščitijo 

manjše območje glave in zagotavljajo manjšo stopnjo odpornosti proti prediranju. Ta 

smučarska čelada je primerna za uporabo s smučarskimi očali. 

Pazite, da se smučarska očala natanko prilagajo izrezu čelade in ne pritiskajo na nosni koren, 

ko je čelada tesno nameščena. 

 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek je namenjen alpskim smučarjem, deskarjem na snegu in podobnim skupinam. Ni 

primeren za druge športne zvrsti ali motoriste. 

Opis delov 

1. Prezračevalni sistem   7. Sistem za nastavljanje velikosti 

2. Lupina čelade PC    8. Ušesna podloga 

3. Blažilni sloj     9. Bradni pas 

4. Udobno oblazinjenje   10. Zaskočno zapiralo 

5. Spona za smučarska očala   11. Pasni razdelilnik 

6. Tilnična podloga    12. Zanka 



 

Varnostni napotki 

• Čelada mora biti dobro nameščena, bradni pas pa dobro zaprt. 

• Čelade ne potiskajte na tilnik, sicer vaše čelo ne bo zaščiteno. Sistem pasov je treba speljati 

preko čeljustnice (slika B). 

• Pod čelado ne nosite nobenih pokrival. 

• Prepričajte se, da kroženje zraka ni omejeno. 

• Na čeladi, njeni sestavi ali posameznih komponentah ni dovoljeno izvajati nobenih sprememb. 

• Po čeladi ni dovoljeno barvati in nanjo ni dovoljeno namestiti nalepk ali etiket. 

• Čelada mora v primeru udarca ščititi glavo. Po le enem udarcu (čeprav majhnem) ta zaščita ni 

več zagotovljena. Po padcu oz. udarcu čelade ni več dovoljeno uporabljati ter jo je treba uničiti 

in zavreči, čeprav na njej ni vidnih poškodb. 

• Življenjska doba čelade je odvisna od njene uporabe. V vsakem primeru pa je treba čelado 

zamenjati najpozneje v petih letih po datumu izdelave. 

• Za čiščenje čelade ni nikoli dovoljeno uporabljati topil na osnovi petroleja ali abrazivnih 

sredstev, in sicer tako za notranjost kot tudi zunanjost. Vedno uporabljajte detergent z nevtralno 

vrednostjo pH, razredčen s čisto vodo, in izdelek previdno drgnite z mehko krpo. Nato izdelek 

obrišite do suhega s krpo, ki se ne kosmiči. Podlogo je mogoče očistiti z malo mila in mehko 

ščetko. 

• Za svojo čelado uporabljajte le originalne nadomestne dele. 

• Otroci ne smejo čelade nositi pri plezanju ali drugih igrah, pri katerih obstaja nevarnost 

zadavitve! 

 

Slušalke 

Ob uporabi slušalk upoštevajte naslednja varnostna navodila: 

 

Pozor! Življenjska nevarnost! 

• Med smučanjem nikoli ne uporabljajte slušalk! 

• Med vožnjo navkreber ali čakanjem imejte glasnost nastavljeno tako, da boste 

lahko razumeli vse zvoke iz okolja in sporočila. 

• Ob neupoštevanju sporočil npr. gorske reševalne službe obstaja življenjska nevarnost! 



• Pazite na to, da Vas slušalkin kabel ne bo motil in da ne bo štrlel stran. Obstaja nevarnost 

„zadušitve“ če boste npr. obtičali na vlečnici ali čim podobnim. 

• Lahko preslišite oz. sploh ne zaznate opozorilnih signalov teptalcev ali drugih smučarjev, 

čelada lahko vpliva na sposobnost vašega čut za ravnotežje. 

 

Bodite posebej pozorni – nevarnost 

poškodb za otroke! 

• Ne dovolite otrokom, da bi uporabljali ta izdelek brez nadzora. Podučite jih o pravilni uporabi 

in jih nadzorujte. Otroku dovolite uporabo izdelka le, če je njegovo duševno in telesno stanje 

temu primerno. Ta izdelek ni namenjen uporabi kot igrača. 

 

Izbira velikosti čelade 

 

 

 

 

• Izmerite obseg svoje glave in na podlagi tega nato izberite velikost čelade. Preden se odločite, 

preskusite več čelad. V idealnem primeru se pri nameščeni čeladi premika tudi koža na sencih. 

• Zagotovite, da se čelada niti brez tesno nameščenega bradnega pasu ne premika preveč. 

• Za varno namestitev je treba bradni pas dobro zapeti. Pas je pravilno nameščen, če pod bradni 

pas le stežka potisnete svoje prste. Vendar morate poskrbeti, da lahko še vedno udobno dihate, 

goltate in obračate glavo. 

• Čelada je pravilno nameščena, če se tesno prilega glavi, a je kljub temu udobna. 

• Če je čelada prevelika (se trese, je ni mogoče dovolj tesno prilagoditi) ali premajhna (vas 

tišči, čelo ni zaščiteno), izberite čelado, ki je za eno velikost večja ali manjša. 

• Če čelade ni mogoče pravilno prilagoditi, je ni dovoljeno uporabljati. 

 

Nastavljanje bradnega pasu 

Splošno dolžino bradnega pasu lahko nastavite z zanko. S pasnim razdelilnikom lahko vplivate 

na položaj bradnega pasu. Toda pazite, da vas pasni razdelilnik ne moti. Priporočamo položaj 

na koncu ušesne podloge (slika C). 

 



Nastavitev širine naglavnega traku 

Z vrtilnim kolescem lahko čelado brezstopenjsko prilagodite svojemu obsegu glave, da 

zagotovite optimalno namestitev čelade. Kolesce obračajte v levo, da nastavite naglavni trak 

čelade tako, da je ohlapnejši, in v desno, da ga nastavite tako, da se tesneje prilega (slika D). 

 

Nastavitev višine naglavnega traku 

Višino sistema naglavnega traku lahko posamično nastavljate. Na voljo so 3 različne višinske 

nastavitve. S sprijemalnim zapiralom pritrjeno udobno oblazinjenje snemite z zadnjega predela 

čelade. Potiskajte sistem naglavnega traku navzgor ali navzdol, dokler se zatič na blažilnem 

sloju ne zaskoči v enega od treh položajev. Znova namestite udobno oblazinjenje (slika F). 

 

Snemljive ušesne podloge  

Močno vlecite svoje ušesne podloge, dokler se spona ušesnih podlog ne sprosti v čeladi. Odprite 

bradni pas in odstranite ušesni podlogi. Za namestitev ušesnih podlog vtaknite konca odprtega 

bradnega pasu skozi zanki ušesnih podlog in vtaknite spono v režo čelade (slika E). Bodite 

pozorni na oznaki za levo in desno stran (L/R) na posamezni ušesni podlogi. Pri snemanju 

ušesnih podlog pazite, da ne vlečete zank in jih na ta način ne poškodujete. 

 

 

Vzdrževanje in nega 

Redno vzdrževanje in nega pripomoreta k varnosti in ohranjanju čelade. 

• Vedno uporabljajte detergent z nevtralno vrednostjo pH, razredčen s čisto vodo, in izdelek 

previdno drgnite z mehko krpo. Nato izdelek obrišite do suhega s krpo, ki se ne kosmiči. 

• Podlogo je mogoče očistiti z malo mila in mehko ščetko. 

 

Notranja podloga 

• Ročno pranje v vodi s temperaturo do 30 °C. 

 

• Pustite, da se posuši pri sobni temperaturi. 

 



Prenašanje 

Čelado prenašajte v škatli, da jo zaščitite pred stiskanjem (npr. v kovčku ali prtljažniku). 

 

Shranjevanje 

Če čelade ne uporabljate, jo shranite na suhem in dobro prezračevanem mestu pri sobni 

temperaturi. Izogibajte se toplotnim virom. 

 

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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