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Sisak hegymászáshoz és hegyvidéki túrázáshoz (Via ferrata) 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Sisak hegymászáshoz, barlangászathoz, canyoninghoz és via ferratákra 
Ne használja nem rendeltetésszerűen a terméket. 
Nagy magasságokban mozogva a bukósisak használata jelentősen csökkentheti a kockázatokat, 
de nem képes teljesen kiküszöbölni azokat. 
Nagyobb ütés esetén a sisak a lehető legtöbb energia felvétele érdekében eldeformálódik. Néha 
olyannyira, hogy teljesen megsemmisül. A deformáció olyan mértékű lehet, hogy a sisak nem 
használható tovább. 
 
FIGYELEM 
A sisak használatával kapcsolatos tevékenységek veszélyesek. A viselkedéséért a felhasználó 
saját maga viseli a felelősséget. 
A sisak használatba vétele előtt elengedhetetlenül szükséges: 

• - áttanulmányozni a használati útmutatót, 
• - begyakorolni a termék helyes használatát, 
• - megismerkedni a termék lehetőségeivel és korlátjaival, 
• - megérteni a használatával kapcsolatos kockázatokat. 

E szabályok bármelyikének figyelmen kívül hagyása vagy megszegése súlyos sérüléshez vagy 
halálhoz vezethet. 
 
LEÍRÁS 
(1) Sisakhéj, (2) Beállító gomb, (3) Állszíj, (4) Rögzítő csat (5) Állöv beállító csat (6) 
Lámparögzítő csat (7) Szellőzőnyílások. 
Anyagok: ABS sisakhéj (akrilnitril-butadién-sztirol), poliuretán és polisztirol hab, poliészter 
szíjak. 
 
ELLENŐRZÉS 
Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a héj belső és külső része nem mutatja 
sérülés, deformáció, repedés jelét, valamint hogy a fejpánt varratai nem sérültek. Ellenőrizze le 
a méretbeállító rendszert, különösen az állszíj csatját. 
 
FIGYELEM  
Egy nagyobb ütés jóvátehetetlenül megkárosíthatja a sisakot, éspedig mindennemű látható jelei 
nélkül is. Nagyobb ütés esetén selejtezze le a sisakot 
Ha bármilyen kétsége támadna a termék állapotával kapcsolatosan, vegye fel a kapcsolatot a 
Rock Empire s.r.o. céggel, vagy ne használja tovább a terméket. 
 
FELHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS 
Előkészítés - a beállítógomb segítségével (2) növelheti-csökkentheti a sisak kerületét. 
Beállítás - helyezze fel a sisakot a fejére, majd a beállító gomb (2) segítségével állítsa be a sisak 
fejméretének megfelelő kerületét. Az állszíj beállító csatot (5) húzza a füle alá, a felhasználó 
igényei szerint előre vagy hátra is húzható. 
Bekapcsolás -a rögzítő csat (4) két részét csúsztassa egymásba, amíg a helyükre nem kattannak. 
Húzza meg fixen az állszíjat úgy, hogy egyben kényelmes is legyen. A helyes beállítás 
garantálja, hogy a sisak nem csúszik le a fejéről. Az állszíjat (4) a csat kétoldali megnyomásával 
nyithatja ki. 
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Ellenőrzés - a csat (4) helyes beállítását a szíjakat meghúzva mindig ellenőrizze le. 
A használat során ügyeljen arra, hogy a sisak helyesen üljön a fején, mivel egyedül így nyújthat 
maximális védelmet. 
 
 
SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS 
A sisakot úgy csomagolja be, hogy ne érhessen éles élekhez. 
Tartsa távol a sisakot az UV-sugárzástól, nedvességtől, vegyi anyagoktól, oldószerektől stb. 
Ne tegye ki a sisakot magas hőmérsékletek hatásának, pl. a a járművön, intenzív napsugárzás 
esetén. 
A festékek, matricák és a más hasonló kiegészítők negatív hatással lehetnek a sisak 
biztonságára. 
Átalakítások- kerülje el a sisak szerkezetének módosítását, valamint  különböző kiegészítők 
utólagos felhelyezését, stb. 
Az egyetlen kivételt a csatok (6) segítségével rögzített fejlámpa jelenti. 
Tisztítás - a sisak langyos hőmérsékletű szappanos vízben mosható el, soha ne használjon 
oldószereket, sem más vegyi anyagokat. Soha ne mossa ki a sisakot automata mosógépben. 
A sisak polietilén zacskóban és papír kartondobozban érkezik. 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Élettartam és ellenőrzések 
A műanyag termékek élettartama 5 + 10 év (5 év használati útmutató szerinti tárolás, 10 év az 
első használatot követően). Ha a jogosult személy a terméket nem találja alkalmasnak a további 
biztonságos használatára, jogosult javaslatot tenni a termék további felhasználásból való 
kivonására, éspedig még abban az esetben is, ha annak élettartama még nem járt le. 
A műanyag termékeket legkevesebb 12 havonta 1x le kell ellenőriztetni a gyártóval vagy OOP 
kategória III. egyszerű szerkezetek ellenőrzésére jogosult személlyel (a továbbiakban „jogosult 
személy“), pl. IRATA és SPRAT LEVEL 3 stb. Ezekre az ellenőrzésekre különleges 
események esetén (lezuhanás, agresszív vegyi környezet, mechanikus sérülés vagy a 
felhasználó kétségei) is szükség van. 
 
Amint kétségei támadnak a sisak állapotára vonatkozóan, ne használja tovább, és adja le 
megsemmisítéshez. 
A termék elavulása - sok oka lehet annak, hogy a termék elavultnak minősüljön. Például a 
szabványok és előírások módosítása, új technikák kifejlesztése, összeférhetetlenség a 
felszerelés más elemeivel stb. 
 
JÓTÁLLÁS 
A gyártási hibákra és anyaghibákra a gyártó 3 év jótállást nyújt.  A jótállás nem vonatkozik 
a standard kopásra, oxidálódásra, a módosított és átalakított termékekre, a helytelen 
karbantartás és tárolás okozta károkra, a balesetek vagy hanyagság, valamint nem 
rendeltetésszerű használat következtében bekövetkezett sérülésekre és károkra. 
A gyártó nem felel a közvetlen, közvetett vagy véletlenszerűen, sem a termék használata során 
keletkezett károkért. 
 
 
 


