
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ČELADE MICRO 

 

1 VAŠA ČELADA 

Čelada, ki ste jo kupili, zagotavlja zaščito glave na ali izven ceste. Da bi zagotovili pravilno uporabo čelade, se seznanite z njenimi 

lastnostmi, prileganjem in nego, tako da pazljivo preberete navodila, preden jo začnete uporabljati. 

 

ZAŠČITA IN PREZRAČEVANJE 

Zaradi zunanjega ohišja je čelada ocenjena kot ena najlažjih, hkrati pa omogoča odlično zaščito in je izjemno vzdržljiva. Večje število 

zračnikov, z notranjimi zračnimi kanali vleče zrak po celotni čeladi in nad čelom za maksimalno ohlajanje. 

 

SISTEM PRILEGANJA 

Čelada se mora popolnoma prilegati, da bi bila učinkovita. S pravilnim prileganjem se čelada ne bo premikala naprej in nazaj ali na 

stran, medtem ko je zapeta. Če nemorete namestiti čelade, da bi se pravilno prilegala, JE NE UPORABLJAJTE. Zamenjajte jo s čelado 

prave velikosti. 

 

2 VRTLJIV GUMB 

Položite čelado na glavo. Vrtite gumb v smeri urinega kazalca dokler naglavni trak ni čvrsto zategnjen vendar še vedno udoben. Če 

morate, lahko sprostite naglavni trak. VZEMITE ČELADO IZ GLAVE in obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca. Vse prilagoditve 

morajo biti narejene, ko je čelada v pravilnem položaju. Če tega ne storite, se čelada ne bo dobro prilegala. Nepopolno prileganje bo 

povzročilo drsenje čelade iz pravilnega položaja, lahko pa med nesrečo tudi pade iz glave. Za pravilno upravljanje z vrtljivim gumbom, 

si poglejte sliko 1(Figure 1, glej priložena ang. navodila). Za pravilen položaj, pa sliko 8. 

 

3  DVOJNA REGULACIJA  

ZADRŽEVALNI SISTEM: Ta čelada uporablja zadrževalni sistem, ki je enostaven in se lahko zapne in odpne brez menjave nastavitev.  

Trakovi morajo biti udobno in enakomerno napeti. Položite čelado čvrsto na glavo in zapnite trakove, prepričajte se da da pritisnete 

dovolj močno da slišite »klik«. 

Da zategnete trak na zadnjem delu čelade, potegnite presežek iz zadnjega dela traku 2. Držite čelado z eno roko, z drugo roko držite 

trakove, na mestu kjer gredo pod vašo brado. Nato potegnite iz ene strani proti drugi, da uravnotežite dolžino vseh štirih trakov (slika 4). 

 

4  PRAVILNO PRILEGANJE 

»O« obroč je namenjen zategovanju traku pod brado. Držite zaponko z eno roko, nato pa potegnite presežek traku čez. (slika 5). 

Prepričajte se, da ste zaponko pod brado dobro zaprli (da ste slišali »klik«) (slika 6). 

Čelada mora biti čvrsto nameščena na vaši glavi (slika 8). Za spustitev sprednjega dela čelade, da pokrijete čelo, zategnite trak pod 

brado in sprostite trak na zadnjem delu čelade. Za dviganje sprednjega dela čelade, sprostite trak pod brado in zategnite trak na 

zadnjem delu glave. Za preverjanje pravilne napetosti, čelado postavite na glavo in zapnite zaponko, odprite usta, čutiti morate 

zategovanje traku pod brado. Nato poskusite potegniti čelado dol, tako, da najprej potegnete sprednji del čelade, nato pa še 

zadnjega. Če čelada pade iz glave, zategnite trakove . Čelada nesme prekomerno drseti naprej ali nazaj. Če je pravilno nameščena 

je nemorete vzeti iz glave, dokler ne odpnete zaponke. 

 

5 ZADNJE PREVERJANJE 

Pomembna stvar, ki si jo morate zapomniti je, da mora biti čelada udobno nameščena. Če jo lahko nagibate naprej ali nazaj, morate 

zategniti trakove. Pomembno je, da se čelada popolnoma prilega vaši glavi in da je zapeta, saj samo tako omogoča maksimalno 

zaščito. 

OPOMBA:  Vse prilagoditve morajo biti pregledane vsakič, ko nadanete čelado, da se prepričate, če se popolnoma prilega. 

 

6 SKRB ZA ČELADO 

Vašo čelado čistite samo z blagim milom in vodo. Uporaba kakršnihkoli čistil, barv ali nalepk lahko povzroči škodo na čeladi in je zaradi 

tega neučinkovita pri nesrečah. 

ČELADE NE IZPOSTAVLJAJTE VISOKIM TEMPERATURAM! 

Čelada se bo poškodovala, če jo boste izpostavili temperaturam, ki presegajo 65° C (temna vozila in torbe za shranjevanje v zelo 

vročih dnevih). Čelade, ki so poškodovane zaradi visokih temperatur, imajo lahko območja, kjer je površina mehurčkasta in neravna. 

Če je čelada poškodovana, mora biti nemudoma  zamenjana. 

 

7  ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE 

POMEMBNE INFORMACIJE 

Ta čelada je narejena tako, da vsrka energijo ob udarcu vendar se ob tem delno uniči ali poškoduje. Čeprav takšna škoda morda ni 

vidna, mora biti čelada, ki  je bila udeležena v nesreči ali pri padcu, zamenjana. Nažalost nekatere nesreče povzročijo poškodbe 

glave, ki jih nobena čelada nemore preprečiti.  Tudi ob zelo majhnih hitrostih lahko pride do hude poškodbe glave. Vedno vozite 

previdno in ta navodila natančno preberite. 

 

8  OPOZORILO 

Čelada Micro je v skladu z vsemi varnostnimi standardi za kolesarje, rolarje in rolkarje. Ni namenjena in ne bo omogočala primerne 

zaščite motoristom. Nobena čelada ne more zaščititi nosilca pred vsemi nepredvidenimi udarci. Za maksimalno zaščito se mora 

čelada popolnoma prilegati in vsi trakovi morajo biti varno zapeti. Ne spreminjajte ali odstranjujte nobenega originalnega sestavnega 

dela čelade. Te čelade ne smejo uporabljati otroci, medtem, ko plezajo ali se ukvarjajo z drugimi aktivnostmi, kjer obstaja tveganje, da 

bi se obesili, če bi ostali ujeti s čelado na glavi. 

 

Proizvajalec: Micro Mobility Systems Ltd., Bahnhofstrasse 10, 8700 Kusnacht, Švica 

Zastopnik za Slovenijo: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana 

 

Micro čelada je v skladu z direktivo 89/686/EEC in ustreza varnostnim pogojem EN1078 Evropskega komiteja za standarizacijo. Testni 

pregled je opravil SGS-CSTS Standards Technical Services Co., Ltd., No. 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou 
Economic&Technology Development District, Guangzhou, Guangdong Province, 510663, China. 

 

Čelada Micro ima 1 letno garancijo, ki velja ob normalnih pogojih uporabe. 
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