
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
MOMI MIMI ČELADA  
 
Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo! 
 
OPOZORILA: 

 Ne pozabite, da nobena čelada ne more zaščititi uporabnika pred čisto vsemi udarci in po-
škodbami. 

 Čelada je zasnovana in izdelana tako, da jo na mestu drži trak pod brado. 
 Da bo čelada učinkovita in delovala pravilno, jo najprej pravilno namestite in prilagodite. 

Pravilno nameščena čelada mora udobno ležati na glavi in ne sme se premikati naprej, da 
ne ovira vidnega polja in ne sme se premikati nazaj, ker potem ne bo prekrila čela.  

 Priporočljivo je, da izberete čelado z največjo pokritostjo glave uporabnika in udobno za 
nošenje.  

 Med vožnjo bodite vedno previdni in pravilno ocenite situacijo. Upoštevajte vse prometne 
predpise in se poskušajte izogniti prometnim nesrečam. Med vožnjo ne nastavljajte čelade 
ali njenih komponent, saj lahko to povzroči nesrečo. 

 Na čelado je prepovedano pritrditi dodatne elemente, razen tistih, ki jih predlaga proizvaja-
lec. 

 Čelada je zasnovana tako, da absorbira udarce in delno uniči lupino in podlogo. Posledice 
udarcev morda ne bodo vidne. Zato je treba po močnem udarcu čelado zavreči in jo zame-
njati z novo!  

 Uporaba snovi, kot so surova nafta, čistilna sredstva, barve, lepila itd. lahko poškodujejo če-
lado. 

 Ta čelada ni primerna za ekstremno, skakalno in hitro vožnjo.  
 Čelada ima omejeno življenjsko dobo in jo je potrebno zamenjati, ko je vidno obrabljena. 
 Čelada ni namenjena otrok, ki plezajo ali se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, kjer je nevar-

nost, da bi se lahko otrok med nošenjem čelade zadušil. 
 Čelada je namenjena zaščiti glave, ne zaščiti pa vratu in drugih delov telesa.  
 Čelada je namenjena kolesarjenju, rolkanju in rolanju.  
 Originalnih delov čelade ni dovoljeno odstraniti, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. 

Čelade ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in je ne popravljajte sami. 
 

PRAVILNA NASTAVITEV ČELADE 
Za nastavitev odpnite trak (pod brado), čelado namestite na glavo, zapnite trak, medtem ko prilaga-
jate obseg z gumbom na zadnji strani čelade. Prepričajte se, da je čelada pravilno nameščena in se 
ne premika(stresite z glavo). Zaponke na stičišču trakov je potrebno nastaviti tako, da so trakovi v 
obliki črke Y pod ušesom, brez prekrivanja ušesa na katerikoli strani. Trak naj bo pod brado, blizu 
grla. Zaponka ne sme biti v ravnini s čeljustjo. Trak se mora pravilno prilegati, ne sme biti pretesen 
ali preohlapen. Prileganje je pravilno, ko je čelada na čelu približno 2 cm nad črto obrvi, in pri tem 
ne spremeni položaja premikanja glave. 
 
OPOZORILO: ko je čelada zapeta, je ne bi smeli sneti iz glave. Ko je čelada ob koncu življenjske do-
be, je izdelek treba odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo.  
Vzdrževanje izdelka: čelado je priporočljivo čistiti z vodo in blago milno raztopino, z mehko krpo. 
 



 

 

POMEMBNO! Vedno zavrzite ves embalažni material, folijo in zaščitne elemente v notranjosti čela-
de. Otrok ne sme imeti dostop do vseh teh elementov embalaže, saj lahko pride do zadušitve. Pri-
poročljivo je, da priročnik z navodili shranite za kasnejšo uporabo.  
 
UPOŠTEVAJTE, da se slike v priročniku izvirnih navodil za uporabo lahko razlikujejo od dejanskega 
stanja izdelka.  
 
Proizvajalec:       Uvoznik: 
TELFORCEONE S.A.      AR-AL NET d.o.o. 
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław    Kranjčeva 22, 9220 Lendava 
Tel. +48 57 179 75 03      Tel. +386 51 219 853 
wsparcie@momi.pl      info@trgovina-junior.si 
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