Instrukcja obsługi kasku
Hyper, Roces,Kryptonics
Karta gwarancyjna na kask .......................... zakupiony dn...........
w.................................................................................................................
Firma Trip s.c., wyłączny dystrybutor kasków marek Roces i Hyper i Kryptonics, dziękuje Państwu za
zakup i udziela 24 miesięcy gwarancji na kask. Gwarancja obejmuje ukryte wady fabryczne.
Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.
Firma nasza nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego i niezgodnego z
przeznaczeniem użytkowania, naturalne zużycie poszczególnych elementów, oraz uszkodzenia
mechaniczne. Aby przedłużyć żywotność kasku, oraz uczynić jazdę maksymalnie przyjemną i
bezpieczną, prosimy o zapoznanie z poniższą instrukcją obsługi. . Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza,
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA kasku
1. Kask przeznaczony jest do jazdy rekreacyjnej na łyżworolkach, bądź deskorolce.
2. Kask należy dobrać do rozmiaru głowy. Po zapięciu kask powinien „trzymać” się na tyle
dobrze głowy aby przy poruszaniu głową nie poruszał się luźno. Kask należy nosić zapięty,
dopasowany, oraz umieszczony centralnie (tzn. nie przechylony do przodu ani tyłu głowy).
3. Wszelkie przeróbki powodują utratę gwarancji producenta.
4. Jazda za samochodami i innymi pojazdami jest zabroniona.
5. Podczas jazdy należy używać kasku i ochraniaczy dłoni, kolan ,oraz łokci
6. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia
Życzymy przyjemnej i bezpiecznej jazdy
TRIP s.c.Ul. Piotrkowska 44 90-265 Łódź
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INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA kasku
7. Kask przeznaczony jest do jazdy rekreacyjnej na łyżworolkach, bądź deskorolce.
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