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Rysunki i/lub informacje na etykietach/metkach wewnętrznych i zewnętrznych: 

SCHEMAT ETYKIETY/METKI 

WAŻNE OSTRZEŻENIA 

OSTRZEŻENIE 

Niniejszy kask nie zabezpiecza przed wszystkimi możliwymi oddziaływaniami. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony, kask musi być dopasowany do 

użytkownika i należy go nosić zgodnie z zaleceniami. W przypadku gdy kask 

zostanie poddany uderzeniu o dużej sile, nawet przy braku widocznych 

uszkodzeń, należy go wymienić, ponieważ jego odporność na wstrząsy mogła 

zostać osłabiona. Użytkownicy powinni być świadomi tego, że wprowadzanie 

zmian w oryginalnych częściach kasku lub ich usuwanie w sposób niezgodny z 

zaleceniami producenta, może skutkować uszkodzeniem kasku. Kasków nie 

należy używać z akcesoriami przytwierdzonymi w sposób inny niż ten zalecany 

przez producenta. Nie należy stosować taśm samoprzylepnych, 

1 Producent 4 Stempel potwierdzający zgodność z 
wymogami normy europejskiej 89/6862 Oznaczenie modelu

3 Obowiązujące przepisy Data produkcji (rok/kwartał)

Literowe oznaczenie 
rozmiaru – Rozmiar w cm Nazwa modelu

Waga kasku
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rozpuszczalników, naklejek lub farb, które nie są zgodne ze specyfikacjami 

producenta. 

Kask należy czyścić przy użyciu wody oraz mydła o neutralnym pH i suszyć w 

temperaturze pokojowej. Nie należy stosować detergentów chemicznych. Kask 

nie powinien być używany przez dzieci do innych czynności, które stwarzają 

ryzyko uduszenia się w wyniku zaciśnięcia się paska podbródkowego lub 

zawiśnięcia na takim pasku. 

7. 

UWAGA: Przed użyciem kasku należy dokładnie zapoznać się z załączonymi 

instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji może obniżyć poziom ochrony 

zapewnianej przez kask. Producent i/lub dystrybutor nie ponoszą 

odpowiedzialności na wypadki skutkujące urazami ciała lub śmiercią, które 

zostały spowodowane przez niewłaściwe używanie kasku. 

Niniejszy kask został zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający 

amortyzację wstrząsów poprzez ich częściowe przenoszenie lub ochronę głowy 

kosztem zniszczenia części kasku. Kask nie powinien być używany przez dzieci 

do innych czynności, które stwarzają ryzyko uduszenia się w wyniku 

zawiśnięcia na pasku podbródkowym. Kask powinien być używany wyłącznie 

do czynności, do których jest przeznaczony i dopuszczony (patrz etykieta). 

Niniejszy produkt spełnia wymogi europejskiej normy EN 1077 dotyczącej 

kasków narciarskich – kategorię określono na etykiecie/metce wewnętrznej 

kasku. Wizjer, jeśli istnieje, został poddany badaniom zgodnie z normą EN 174.  

Klasy A i B kasków  zaprojektowano z myślą o narciarstwie zjazdowym , 

snowboardzie i podobnych sportach. Klasa A zapewnia wyższy stopień ochrony. 

Klasa B charakteryzuje się lepszą wentylacją i daje lepszą słyszalność, jednak 

kask chroni mniejszą część głowy i jest mniej odporny na przebicie. Chociaż 

klasa B daje nieco większy komfort, w przypadku użytkowania kasku poza 

zawodami jednak na porównywalnym poziomie trudności, zaleca się wybór 

klasy A.  
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Kategoria filtra w wizjerze (jeśli istnieje) to S1 dla wersji pomarańczowej i S2 dla 

wersji szarej (Smoke).  

UWAGA: Kask nie gwarantuje bezwzględnej ochrony przed urazem głowy. W 

szczególności, należy pamiętać o tym, że żaden kask nie jest w stanie ochronić 

głowy przed wstrząsem spowodowanym bardzo silnym i nagłym uderzeniem. 

Po wystąpieniu takiego uderzenia, nawet przy braku oznak zniszczenia kasku, 

należy go wymienić, ponieważ jego zdolność do wytłumiania wstrząsów mogła 

zostać naruszona. Kask, którego dotyczy niniejsza instrukcja, posiada 2 

Kategorie Ochrony Osobistej i otrzymał certyfikację godnie z par. 10 Dyrektywy 

89/686/EWG  ze zmianami wprowadzonymi przez 93/95 EWG, 93/68 EWG i 

96/58 EWG. 

DANE TECHNICZNE: Maksymalne przyspieszenie uderzenia gwarantowane 

przez normę 1077 i przebadane w warunkach laboratoryjnych jest niższe niż 

250g.  

INSTRUKCJA: jako środek ochronny, kask należy nosić w czasie uprawniania 

czynności sportowo-rekreacyjnych. Rozmiar kasku należy dobrać ze 

szczególną starannością, ponieważ jest on kluczowy dla bezpieczeństwa 

użytkownika. Podczas wyboru rozmiaru kasku wskazane jest zasięgnięcie rady 

autoryzowanego sprzedawcy. Nie należy nosić kasku zbyt dużego lub za 

małego w stosunku do głowy użytkownika. W celu sprawdzenia czy dany 

rozmiar jest odpowiedni, po założeniu kasku należy potrząsnąć głową w lewą i 

prawa stronę oraz do przodu i w tył. Następnie należy poruszać kask rękoma: 

jeśli ześlizguje się – jest za duży i trzeba wypróbować mniejszy rozmiar (patrz 

rys.1). Jeżeli kask uciska i przylega zbyt mocno lub w sposób bolesny, należy 

sięgnąć po większy rozmiar i przeprowadzić test ROLL-OFF (patrz rys. 2). Kask 

należy zapiąć i trzymając jedną ręką za pasek podbródkowy spróbować zdjąć 

kask drugą ręką pociągając mocno od tyłu. Jeśli kask schodzi, rozmiar nie jest 

właściwy. Należy również sprawdzić, czy po założeniu kasku można swobodnie 

kręcić głową, a widoczność boczna nie jest ograniczona.  
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Kasku nie należy nosić/lub zapinać w pozycji nadmiernie odchylonej do tyłu 

(patrz rys. 3-A). Kask powinno się zawsze nosić w poprawnej pozycji (patrz rys 

3-B).  

ZAPIĘCIE ‘FIDLOCK®’. Twój nowy kask jest wyposażony w wyjątkowe zapięcie 

‘FIDLOCK®’, które należy do najwygodniejszych i najnowocześniejszych 

systemów dostępnych na rynku i składa się z mocowania magnetycznego. W 

celu zapewnienia sobie optymalnej ochrony oraz korzystania z zalet nowego 

systemu ‘FIDLOCK®’, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami umieszczonymi 

na tej etykiecie. 

1. W celu rozpięcia mocowania kasku należy nacisnąć części  wystające po 

obu stronach za pomocą dwóch palców, aż do pełnego odpięcia (rys. 4-

A). 

2. Po założeniu, kask MOMODESIGN o właściwym rozmiarze zapinamy  

przez  założenie plastikowych części (rys. 4-A). Wewnętrzne magnesy 

same pozycjonują i zatrzaskują zapięcie, 

3. Jeżeli pasek pod podbródkiem jest zbyt  lub za ciasny, należy go 

wyregulować po czerwonej stronie zapięcia  (rys. 4-C). 

Zalecane czynności regulacyjne na zdjętym kasku : 

A. odsunąć gumowy pierścień od zapięcia; 

B. zdjąć podwójny pasek z gumowego pierścienia 

C. przytrzymać zapięcie i dociągnąć do niego wolny koniec paska 

D. dociągnąć pasek z gumowym pierścieniem z drugiej strony  zapięcia 

E. po założeniu kasku należy zapiąć go w sposób pokazany na rys.2 

oraz pociągnąć za wolny pasek, tak by zacieśnić mocowanie pod 

podbródkiem. 

4. Następnie próbujemy zdjąć kask chwytając go za tylną krawędź i 

obracając na boki. Kask powinien być stabilny i przylegać do głowy (test 

ZDJĘCIA – patrz rys.2 ). 
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5. Jeżeli kask zsuwa się z głowy, lub nie czujemy lekkiego nacisku na 

podbródek, należy go jeszcze wyregulować zgodnie z  pkt.3. 

UWAGA: MOCOWANIE KASKU MOŻNA ROZPIĄĆ TYLKO PODCZAS 

ZDEJMOWANIA, ALE NIGDY W TRAKCIE UPRAWIANIA CZYNNOŚCI 

SPORTOWYCH. 

W KASKU NIE NALEŻY WPROWADZAĆ ŻADNYCH MODYFIKACJI: 

Jakiekolwiek próby ingerencji w strukturę lub mechanizm kasku są 

zabronione. Nie należy przecinać ani nawiercać skorupy kasku. Nie należy 

wkręcać śrub ani zmieniać paska mocującego. O ile nie jest to zgodne z 

zaleceniami producenta, na kasku nie należy umieszczać naklejek, 

stosować rozpuszczalników, taśm samoprzylepnych ani farb. Wszelkie 

nieautoryzowane próby ingerencji w kask mogą mieć wpływ na jego 

właściwości ochronne. 

Nie należy również dokonywać modyfikacji w wyściółce wewnętrznej kasku, 

ani usuwać polistyrenu, ponieważ zmniejszy to zasadniczo jego odporność 

na wstrząsy. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne 

MOMODESIGN.  

AKCESORIA: Materiał wewnętrzny, osłony policzków i wizjer. U sprzedawcy 

lub producenta można sprawdzić dostępność ww. akcesoriów. Jeżeli 

dołączono je do kasku, należy je założyć zgodnie z załączonymi 

instrukcjami. Należy używać jedynie akcesoriów zatwierdzonych przez 

producenta.  

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: Kask i wizjer należy przemywać letnią 

wodą (nigdy gorącą) z dodatkiem kilku kropli neutralnego mydła lub 

SPECJALNEGO PREPARATU DO CZYSZCZENIA KASKÓW I WIZJERÓW. 

Umyty kask należy suszyć w temperaturze pokojowej: nie wystawać na 

bezpośrednie źródło ciepła i nigdy nie suszyć suszarką. 

PRZECHOWYWANIE: kask należy przechowywać w miejscu 

niewystawionym na działanie promieni słonecznych oraz bezpośrednie 

działanie ciepła. Zalecamy przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. 
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TRANSPORT: Zważywszy na rodzaj produktu, nie są konieczne specjalne 

środki ostrożności.  

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA: Okres przydatności do użycia zależy od 

szeregu czynników, które wpływają na zniszczenie kasku, w tym: nagłe 

zmiany temperatury, stopień wystawienia na promienie słoneczne oraz 

intensywność użytkowania. Kask należy regularnie oglądać w celu 

stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń. Pęknięcia, oderwane części, 

zniekształcenie, łuszczenie się oraz zmiana koloru to istotne parametry 

oceny zużycia kasku. Ogólnie, zalecamy wymianę kasku co ok. 7 lat od daty 

zakupu, ponieważ wraz z upływem czasu, starzenie się materiałów 

powoduje zmniejszenie właściwości ochronnych kasku. Datę produkcji 

umieszczono wewnątrz kasku. Osłonę  należy wymienić, jeżeli stopień jej 

porysowania znacznie ogranicza widzenie.  

NIE NALEŻY PONOWNIE UŻYWAĆ KASKU, KTÓRY ZOSTAŁ PODDANY 
SILNEMU UDERZENIU: Kask, który został poddany silnemu uderzeniu nie 

nadaje się do dalszego użycia. Czasami uszkodzenia nie są widoczne na 

zewnątrz i obejmują strukturę wewnętrzną materiałów. Kask zaprojektowano 

tak by pochłaniał i wytłumiał wstrząsy poprzez zmianę właściwości i 

częściowe zniszczenie niektórych jego części: w przypadku kolejnego 

uderzenia nie zapewni zatem maksymalnej ochrony. Kask można oddać do 

oglądu i oceny przez eksperta u producenta lub wymienić go na nowy.  

INFORMACJE NA ETYKIETACH/METKACH: Informacje podano na metce 

wewnątrz kasku, której nie należy usuwać.  
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