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1. Inställningar för perfekt komfort och optimal säkerhet
1.1 Justering av huvudstorleken:
Nackskal

Tryck nackskalet i riktning mot hjälmens inre tills den hakar i
(med en lätt klickning). I denna inställning ser du den högra
och vänstra nackskenan (i cirkeln, resp. i fig. 3). Med denna
anpassar du Protos® Integral-skyddshjälmen till huvudets
storlek.

Nackskydd
Skjut nackskenan (fig. 3) inåt eller dra den
utåt (för att justera hjälmen till större eller
mindre storlek) och fixera den när du har
önskad inställning. Se till att inställningen
görs synkront så att hjälmen anpassas jämnt
till huvudets form. Streckmarkeringarna på
nackskyddet kan användas som orientering
(se cirkeln).
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När du har justerat och fixerat bägge sidorna
trycker du tillbaka nackskalet till sitt utgångsläge. Hjälmen bör nu sitta stadigt, den får
dock inte trycka på huvudet. Om hjälmen inte
sitter bekvämt på huvudet bör du justera den
en gång till.
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Nackskena

TIPS!

Om du har en hjälm med hörselskydd
når du nackskenan bäst om öronsnäckorna befinner sig i viloläge (se fig. 14).

1.2 Die Kopfhöhe einstellen:
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Justera de 3 variabla
höjderna direkt vänster
och höger vid nackskalet.

Med tummen trycker du adapterknappen i riktning mot ytterskalet.
Nu kan du ställa in en av de tre
höjderna genom att skjuta in eller
dra ut. Se även här till att justera
synkront.
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Fästknapp bak
1.3 Sätta fast hakrem:

Veckla ut hakremmen enligt bilden.
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Fästknappar fram

Tryck fast “fästknappen
bak” i bakre ögla under
nackskalet i innerhjälmen.
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Därefter drar du hakremmen
på bägge sidorna genom
styrfingret i bakre delen av
nackskalet (helst fäller du då
fram nackskalet igen).
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Framtill på hakremmen finns
ytterligare två fästknappar (fig.
6). Fäst dessa i öglorna på båda
sidorna (cirklarna). Haka fast
knapparna med en lätt dragning
så att de pekar mot hjälmens
innersida (fig. 11).

10

11

Se till att du på bägge sidorna får
en jämn spänning på hakremmen.

TIPS!

När du är färdig med
inställningen av hakremmen kan du klippa
av den framskjutande
delen av remmen och
jämna ut den avklippta
delen genom att smälta
den med en tändare.

12
13

03

1.4 Inställning av hörselskyddet:

Flytta hörselskyddskapslarna från
viloläge till aktivt läge så att de
omsluter öronen.

14 Viloläge

15 Aktivt läge

För att ställa in optimal
öronhöjd skall du trycka upp
eller dra ner hörselskyddskapslarna tills öronen ligger
bekvämt i hörselskydden.

Om du åter vill föra hörselskydden tillbaka
i viloläge drar du dessa något utåt och
trycker tillbaka med dina fingrar (se även
fig. 14).
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Du kan justera trycket som gör att hörselskyddskapslarna omsluter dina öron optimalt. Ta
då bort hörselskyddet (i aktivt läge, fig. 15).
Tryck på den röda “Press”-knappen för att dra
ut hörselskyddet från hjälmskalet.
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Justera nu anliggningstrycket
till större (+) eller mindre (-)
på inställningsknappen med
ett mindre mynt.
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Ta nu hörselskyddet inkl. bygeln och
skjut det in i fästet.
Obs! Hörselskyddens pilar skall peka
mot hjälmens framsida (fig. 15 och 16).
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2. Så här byter du ut komponenter:
Om vissa komponenter i din Protos® Integral-skyddshjälm är slitna, skadade eller skall rengöras går det att byta ut
dessa rätt enkelt.
2.1 Byte av pannband, huvud- och nackdyna:

Lossa pannbandet, som hålls fast av
plastclips, från pannbandsskenan
och för in det nya resp. torra pannbandet till höger eller till vänster.
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Dra loss huvud- och nackdynan genom att öppna
kardborreknäppningen och
ersätt med reservdynor.
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2.2 Byte av visir:

Öppna visiret, det hålls fast
av runda fästen på insidan.
Dra nu kraftigt i visiret för att
lossa det från sina fästen.
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Sätt fast det nya visiret, i
öppnat läge, på de runda
fästena.
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2.3 Byte av hörselskyddens dynor:

Ta först bort hörselskydden från
hjälmskalet (se även fig. 17)

Håll fast kapseln till hörselskyddet
i din hand och haka fast på sidan
med pek- och långfinger under
dynan. Du kan åter lossa den med
en lätt dragning.
Lägg nu på den nya dynan på
kapseln och tryck ned den så att
den ligger jämnt på ytan.
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