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AVERTISME�T 
Nerespectarea instrucţiunilor de folosire poate reduce protecţia oferită de cască. Orice modificare a căştii afectează performanţele acesteia. 
 
PURTAŢI Î�TOTDEAU�A CASCA 
Casca trebuie purtată întotdeauna, pentru a beneficia de protecţie maximă în cazul unui impact. 
 
I�STRUCŢIU�I DE FOLOSIRE 
Pentru siguranţă maximă, este important ca mărimea căştii dvs. să fie corespunzătoare. Casca trebuie să fie comodă şi comfortabilă. Casca nu trebuie să fie prea largă şi să se 
mişte pe cap, dar nici prea strâmtă deoarece vă poate cauza dureri de cap. O cască prea largă poate aluneca pe ochi sau se poate deplasa lateral în timpul mersului. 
Fixaţi întotdeauna strâns sistemul de blocare (cureluşa de bărbie) pentru a păstra casca ferm pe cap în timp ce conduceţi. Înainte de pornire, asiguraţi-vă că sistemul de blocare 
este bine  închis. 
Atenţie: Singura funcţie a părţii „velcro” de la capătul cureluşei de bărbie este de a preveni fluturarea acesteia în timpul mersului. Partea „velcro” a se utilizează numai după ce 
aţi închis sistemul de blocare conform instrucţiunilor. 
În caz de accident, casca tinde să vă iasă de pe cap. 
Aplecaţi capul, încercînd să vă scoateţi casca, conform figurii. 
Casca vă acoperă urechile, atenuând vântul şi zgomotele din trafic. Totuşi, trebuie să puteţi auzi claxoanele şi sirenele maşinilor de intervenţie. 
 
Î�TREŢI�ERE ŞI CURĂŢARE 
Casca poate prezenta defecţiuni invizibile, datorită căderilor pe suprafeţe dure sau din cauza folosirii necorespunzătoare. Dacă casca dvs. a suferit un impact violent sau este 
deteriorată datorită folosirii neadecvate,  trebuie s-o înlocuiţi cu o cască nouă, chiar dacă defecţiunile nu sunt vizibile. 
Pentru curăţarea căştii şi a vizierei folosiţi apă călduţă şi săpun. Lăsaţi casca şi viziera să se usuce la temperatura camerei, nu le expuneţi la temperaturi excesive. 
Atenţie: casca poate fi deteriorată din cauza unor substanţe comune, fără ca defectele să fie vizibile. Nu aplicaţi vopsea sau autocolante, petrol sau alte substanţe chimice. 
 

SC OLIVER’S INTERNATIONAL TRADE SRL 
ORADEA, STR. ION VIDU NR. 18 TEL./FAX 0259 445-445 

www.olivers.ro, office@olivers.ro 
 
 

 


