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Fietshelm Rockwell Urban
nr. 223-643, 223-645, 223-646, 223-647

GEBRUIKSDOEL
•   Een helm kan de drager ervan niet beschermen tegen ongevallen (met inbegrip 

van de ongevallen waarin de skateboarders, inliners, fietsers en andere verkeers-
deelnemers verwikkeld zijn). Hij kan echter helpen om de ernst van hoofdletsel 
te verminderen. Afhankelijk van het soort botsing kunnen ook ongevallen die op 
zeer lage snelheid gebeuren, ernstig hoofdletsel veroorzaken of zelfs dodelijk af-
lopen. Deze skate-, inliner- en fietshelm werd ontwikkeld om hoofdbescherming 
te bieden en kan beschermen tegen letsel aan de halswervels, de wervelkolom 
of andere lichaamsdelen die door een skate-, inliner- of fietsongeval kan worden 
veroorzaakt.

•   Deze ROCKWELL skate-, inliner- en fietshelm mag uitsluitend worden gebruikt 
om te skateboarden, te inline-skaten en te fietsen. Hij is niet geschikt voor ande-
re sportsoorten of bij gebruik van gemotoriseerde voertuigen.

GEVAAR VOOR KINDEREN
•   Deze helm mag niet door kinderen worden gebruikt bij het klimmen of bij an-

dere activiteiten, als het risico van wurging/blijven hangen bestaat als het kind 
verward raakt in de helm.

•   Kinderen moeten onder toezicht staan als zij een helm dragen.
•   Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Er bestaat o.a. gevaar 

voor verstikking!
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GEVAAR VOOR VERWONDINGEN
•   Er mogen geen doeken, opgebonden haar e.d. onder de helm worden gedragen.
•   Elke keer voordat wordt gereden moet worden gecontroleerd of de helm ver-

sleten of beschadigd is. Ook als er geen uitwendige beschadiging te herkennen 
valt, moet de helm, na iedere botsing, iedere harde klap (bv. bij een val vanaf 
een hoogte van 1,5 m) of diepe krassen worden vervangen. Ga ook niet op de 
helm zitten. Een beschadigde helm kan het hoofd niet effectief tegen letsel be-
schermen. Ook na een gebruikstijd van meerdere jaren zonder beschadigingen, 
maar uiterlijk na 5 jaar, moet de helm worden vervangen. Hetzelfde geldt als de 
helm niet meer goed past.

•   Omdat de helm over ventilatiegaten beschikt, kunnen spitse objecten mogelij-
kerwijs in de helm binnendringen.

•   Er mogen geen delen van de helm worden veranderd of verwijderd. Alleen de 
inlay mag worden weggepakt om uit te wassen.

•   De helm mag zonder kinkussen, maar niet zonder inlay worden gebruikt.
•   De beschermende werking van de helm kan worden geschaad door de inwerking 

van verven, lakken, stickers, reinigingsvloeistoffen, chemicaliën of oplosmidde-
len. De helm mag daarom niet worden beschilderd, gelakt of beplakt.

•   Er dienen geen agressieve of krassende reinigingsmiddelen te worden gebruikt 
om te reinigen.

•   Gebruik uitsluitend de originele accessoires.
•   Rij uitsluitend met gesloten kinriem en correct ingestelde RingFit. Uitsluitend 

zo is gewaarborgd dat hij ingeval van een val veilig zit.
•   De helm mag niet naar de nek of het voorhoofd worden geschoven of kunnen 

worden geschoven. Daar biedt hij geen bescherming. De helm mag het zicht 
niet belemmeren. Iedere keer vóór het dragen moeten alle instellingen worden 
gecontroleerd, maar ook of de helm goed zit.

•   De helm kan uitsluitend beschermen als hij goed zit.
•   De helm kan worden beschadigd, als hij wordt blootgesteld aan temperaturen 

boven +70 °C. Deze temperaturen kunnen bv. op een zonnige dag in een auto 
worden bereikt. Na een dergelijke beschadiging mag de helm niet meer worden 
gebruikt.

•   De helm dient voor transport en opslag zodanig te worden verpakt dat hij geen 
schade kan oplopen.

IEDER KEER VOORDAT WORDT GEREDEN MOET WORDEN 
GECONTROLEERD

–  OF DE INLAY CORRECT EN VAST IS GEÏNSTALLEERD!
–  OF DE KINRIEMEN CORRECT ZIJN INGESTELD EN GESLOTEN!
–  OF DE HELM CORRECT OP HET HOOFD ZIT

De desbetreffende informatie staat in de volgende hoofdstukken.
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AANWIJZINGEN
Deze ROCKWELL helm is ontworpen voor de volgende sportsoorten:

FIETSEN 
SKATEN/INLINE-SKATEN

Aan welke normen je helm voldoet, kun je aflezen op de binnenkant van je softs-
hell. Het is zeer belangrijk dat je je helm uitsluitend gebruikt voor de sportsoorten 
waarvoor hij ontworpen is.

BELANGRIJK:  Je dient deze helm in geen geval te gebruiken voor 
de volgende activiteiten:

MOTORFIETS/BROMFIETS/SCOOTER

ÜberSiChT  
deS LieferumfangS: 

hard- 
SheLL

inLay

hinTerer  
riemen

VOrderer 
riemen

VerSChLuSS Kinnband

gurTband-
VerTeiLer

OVERZICHT  
VAN HET LEVERINGSPROGRAMMA:

HARD-
SHELL

INLAY

RIEM-VERDELER

SLUITING

VOORSTE 
RIEM

ACHTERSTE 
RIEM

KINBAND
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GEBRUIK

1. HELM AANPASSEN
De helm moet goed zitten en passen om te waarborgen dat je zo goed mogelijk 
bent beschermd. Als de helm niet overeenkomt met je hoofdmaat, moet je een an-
dere helm c.q. een andere maat uitkiezen.

Deze helm is voorzien van een instelbare RingFit. 
Deze bevindt zich aan de achterzijde van de helm.

ROCKWELL MAAATOVERZICHT:
M/L  55 – 60 cm hoofdomtrek
L /XL  58 – 63 cm hoofdomtrek

Door het instelwieltje met de wijzers van de klok mee of ertegenin te draaien kun 
je de RingFit hetzij vernauwen hetzij vergroten.

Om de juiste maat in te stellen moet je als volgt te werk gaan:

1.   Draai zover aan het instelwiel dat de helm losjes op je hoofd zit. 
2.   Pas nu eerst de riemen aan zoals omschreven staat in de paragraaf „Instelling 

van de riemen“.
3.   Pas de RingFit aan je hoofdmaat aan door aan het instelwieltje te draaien.

De helm moet vast, maar niet te vast op je hoofd zitten.

2 ZIT VAN DE HELM

De helm dient zo horizontaal mogelijk op het hoofd te zitten.

Dat wil zeggen dat hij noch te ver over het voorhoofd moet worden getrokken 
noch te ver in de nek. De helm moet het zicht niet belemmeren.

Gevaar: 
Levensgevaar door verkeerd zittende helm!

2.sitz des helMs

Der Helm sollte möglichst waagerecht auf dem Kopf aufsitzen. 

Das heißt, er sollte weder zu weit auf die Stirn gezogen werden noch zu 
weit in den Nacken. Der Helm sollte die Sicht nicht behindern.

gefahr: Lebensgefahr durch falsch sitzenden Helm!!

riChTig faLSCh faLSChJUIST FOUT FOUT
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3. Instelling van de riemen

1.   Zet de helm op en let hierbij op of hij correct zit.
2.   Stel de linkse riemverdeler door verschuiving zodanig af dat hij ca. 1 cm onder 

je linkeroor zit.
3.   Stel de rechtse riemverdeler op dezelfde manier af.
4.   Sluit de sluiting. Let er hierbij op dat hij hoor- en merkbaar inklikt.
5.   Controleer of de helm goed zit:

•   Als de sluiting gesloten is, moet je de mond 
nog gemakkelijk kunnen openmaken zonder 
dat de riemen insnijden of knellen.

     •   De riemen moeten onder de oren doorlopen en 
deze niet bedekken.

6.   Als de helm te los zit, kun je het uiteinde van de 
kinriem rechts verder door de gesp bij de sluiting 
trekken.

7.   Als je de inlay eruit haalt of vervangt, moeten de 
riemen opnieuw worden afgesteld

4. Inlay verwijderen

1.   Maak de drukknoppen voorzichtig los.
2.   De inlay kan gemakkelijk worden weggepakt.

5. Inlay plaatsen

1.   Leg eerst de riemen uit de hard-shell naar buiten.
2.   Leg de inlay in de juiste richting in de hard-shell. 
3.   Bevestig de inlay met behulp van de drukknop-

pen. Zorg ervoor dat de drukknoppen volledig in-
geklikt zijn. Mocht dit niet het geval zijn, gebruik 
de helm dan niet.

4.   Na het uitwassen/vervangen van de inlay moeten 
de riemen opnieuw worden afgesteld. 

HANTERING EN ONDERHOUD
•   Je moet de helm met regelmatige tussenpozen controleren op eventuele schade 

en manco's.
•   Je moet onder geen beding de vast verbonden bestanddelen van de helm vervan-

gen, omdat daardoor de beschermende werking van de helm geschaad wordt.
•   De helm moet niet achter glazen ruiten worden opgeslagen of gedragen, omdat 

er door het brandglaseffect schade kan ontstaan.

3. einstellung der rieMen Setze den Helm auf und beachte dabei den richtigen Sitz. 

Schließe den Verschluss. Achte dabei darauf, dass es  
hör- und spürbar einrastet. 

Stelle den linken Riemenverteiler durch Verschieben so ein, 
dass er ca. 1 cm unterhalb deines linken Ohres sitzt.

Prüfe, ob der Helm gut sitzt:

·  Du solltest bei geschlossenem Verschluss den Mund 
noch leicht öffnen können, ohne dass die Riemen  
einschneiden oder einengen.

·  Die Riemen sollen unter den Ohren zusammenlaufen 
und sie nicht bedecken.

Sitzt der Helm zu locker, kannst du das Riemenende  
des Kinnriemens rechts weiter durch die Schnalle am 
Verschluss ziehen. 

Wenn du das Inlay herausnimmst oder wechselst,  
müssen die Riemen neu eingestellt werden. 

Stelle den rechten Riemenverteiler auf die gleiche Weise ein.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

2.

3.

4. 6.

4. inlay entfernen

5. inlay einsetzen

Lege zunächst die Riemen aus der Hardshell heraus.Löse vorsichtig die Druckknöpfe. 

Lege das Inlay richtig herum in die Hardshell.Das Inlay kann einfach entnommen werden.

Nach dem Auswaschen/Wechseln des Inlays müssen die 
Riemen neu eingestellt werden.

Befestige das Inlay mithilfe der Druckknöpfe. Stelle sicher, 
dass die Druckknöpfe vollständig eingerastet sind. Sollte 
dies nicht der Fall sein, benutze den Helm nicht.

1.1.

2.2.

4.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4. inlay entfernen

5. inlay einsetzen

Lege zunächst die Riemen aus der Hardshell heraus.Löse vorsichtig die Druckknöpfe. 

Lege das Inlay richtig herum in die Hardshell.Das Inlay kann einfach entnommen werden.

Nach dem Auswaschen/Wechseln des Inlays müssen die 
Riemen neu eingestellt werden.

Befestige das Inlay mithilfe der Druckknöpfe. Stelle sicher, 
dass die Druckknöpfe vollständig eingerastet sind. Sollte 
dies nicht der Fall sein, benutze den Helm nicht.
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De helm moet eveneens niet in de buurt van radiatoren of andere warmtebron-
nen worden opgeslagen.

•   Je moet in geen geval agressieve of krassende reinigingsmiddelen gebruiken om 
de helm te reinigen.

•  Stel de helm niet bloot aan temperaturen boven +70 °C.
•   Je moet uitsluitend water, milde zeep en een zachte doek gebruiken om de hard-

shell en de riemen te reinigen. Vervolgens moeten de helm en de gereinigde 
onderdelen op een droge en niet te warme plaats drogen.

•   Was de inlay met de hand in water met een beetje mild afwasmiddel. Neem 
altijd het onderhoudsetiket in acht. De inlay en de andere bestanddelen moeten 
volledig gedroogd zijn, voordat je deze weer installeert.

• Je moet de helm op een koele en droge plek opslaan.

TECHNISCHE GEGEVENS
MODEL:
Maat M/L, 55 – 60 cm hoofdomtrek
Maat L/XL, 58 – 63 cm hoofdomtrek

GEWICHT:
ca. 490 g maat M/L
ca. 530 g maat L /XL

MAX. OMGEVINGSTEMPER ATUUR:
tot +70 °C

EXCLUSIEF VERVAARDIGD VOOR:
Rockwell GmbH, Goltsteinstraße 25,
40211 Düsseldorf, www.rockwell-headgear.com

In het kader van productverbeteringen behouden wij ons technische en optische 
veranderingen aan het artikel voor.
Gecontroleerd en gecertificeerd door:

AFVALVERWERKING
Voer de verpakking naar soort verdeeld af
Als je je wilt ontdoen van je ROCKWELL helm, voer hem dan a.u.b. af volgens 
de actuele voorschriften. Informatie hierover wordt gegeven door de desbetreffen-
de gemeentelijke instantie.
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