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HJC BRUKSANVISNING 
SVENSKA  
Tack för att du väljer en HJC-hjälm! 
Våra hjälmar är tillverkade i enlighet med den senaste tekniken och är speciellt utformade för 
användning på motorcykel. Produkten uppfyller den internationella säkerhetsnormen ECE 22/05. 
 
För adekvat skydd måste hjälmen passa huvudet ordentligt med nära passform och vara säkert fäst. 
 
Om hjälmen utsatts för våldsam stöt ska den bytas ut. 
 
Varning - måla inte hjälmen, sätt inte på klistermärken och använd inte bensin eller andra 
lösningsmedel på hjälmen. 
Ändra inte produkten och använd enbart originalreservdelar. 
 
Vårda hjälmen: använd en svamp med vatten och mild tvål för att rengöra höljet. Det löstagbara 
innerfodret kan handtvättas vid max 30 °C, enbart med vatten och mild tvål. 
Låt hjälmen och komponenterna torka vid rumstemperatur på en ventilerad plats. Undvik värme och 
direkt solljus. 
Vårda visiret: behandla inte ytan med lösningsmedel eller skurpulver. Detta kan orsaka en förlust av 
optisk klarhet och mekanisk beständighet. Repade visir är inte säkra att använda på natten och ska 
bytas ut. 
Förvara hjälmen på en torr plats när den inte används. Utsätta den inte för extrema temperaturer, i 
synnerhet i slutna utrymmen såsom hatthyllan i en bil. 
 
Symbolförklaring: 

Hjälmar försedda med varningsetikett: Med texten ”Does not 
protect chin from impacts” (skyddar inte hakan) och/eller med 
denna symbol SKYDDAR INTE hakan mot slag och fallskador. 

 

Visir (om sådant finns) med varningen: ”DAYTIME USE ONLY” 
(endast användning dagtid) och/eller med denna symbol är inte 
lämplig att bäras under dygnets mörka timmar eller vid 
förhållanden med dålig sikt. 

 

Visir märkta med texten: ”MIST RETARDANT” (anti-dimma) är klart 
godkända för detta extrakrav. 

MIST RETARDANT 

 

Denna hjälm är lämplig med visirtyp: Visirtyp: xxx 
eller 
Visir inte tillgänglig för denna produkt 

 
GILTIGHET 
HJC garanterar endast hjälmen och dess delar för en period av två år från inköpsdatum med 
avseende på defekter av icke-överensstämmelse. 
Livslängd: även om en hjälm har en viss livslängd bör den för din egen säkerhet bytas ut efter en 
period av fyra års användning. 
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