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恭喜
感谢您选择 Bontrager 自行车头盔。这款头盔的构造符合性能和安全性的高标准。 
通过正确的调整、保养和维护，这款头盔将保护您安全骑行。
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重要安全信息

碰撞更换政策
如果在拥有头盔后的第一年内发生碰撞，我们将为您免费更换头盔。 
仅需与我们或您当地的零售商联系，提供经历碰撞的头盔、销售收据原件或发票 
说明事件详情和替换头盔的回邮地址即可。

头盔必须正确穿戴和保养，方可提供保护。仔细阅读并遵循以下说明：

• 建议您在骑行时随时佩戴头盔。 
没有任何头盔能够在任何类型的骑行事故中完全防止受伤，包括脑震荡。 
无论头盔的类型如何，未使用 WaveCel 材料的位置性能类似于硬质泡沫头盔。

• 建议您在骑行时随时佩戴头盔。 
没有任何头盔能够在任何类型的骑行事故中完全防止受伤，包括脑震荡。 
无论头盔的类型如何，未使用 WaveCel 材料的位置性能类似于硬质泡沫头盔。

• 安全地骑行。严重的撞击、尖锐的物体、 
不当使用或不当调整都可能导致人员受伤或死亡。

• 确保您的头盔适合您的骑行类型。这款头盔设计用于休闲骑行； 
它所提供的保护无法比拟针对更严酷运动而设计的头盔。 
如果您打算做的不仅仅是休闲骑行，请选择提供充分保护的其他头盔型号。

• 任何东西卡在头和头盔之间，都会降低防护效果。帽子、围巾， 
甚至一些过于高耸的发型都可能会让头盔在撞击时移动。如果头盔受到撞击，发夹、
头戴式耳机或头盔下的其他物品都可能会伤到您。

• 请不要修改头盔。除了头盔制造商推荐的附件之外，请勿在头盔上添加任何附件。 
这包括贴纸或不干胶标签。

• 避免窒息。在攀爬时，或进行其他活动时，如果佩戴头盔会导致束缚， 
则儿童不应该佩戴此头盔，因为可能会有被缢死或窒息的风险。

• 异物可能会通过通风孔穿透头盔。棍子、石头或昆虫可能通过通风孔进入头盔内部。

 警告

使用新头盔前，请阅读本手册
我们知道您想出去骑行。但在此之前，请务必正确调整头盔，确保您的安全。

家长或监护人：请向您的孩子解释本手册中的信息。

联系我们
如果您对本手册有疑问，请咨询您的经销商。如果经销商无法处理您的问题或疑问， 
请与我们联系：

Trek-Bontrager Bikeurope BV
ATTN: Customer Service   Ceintuurbaan 2-20C
801 W. Madison Street   3847 LG Harderwijk
Waterloo, WI 53594   The Netherlands
920.478.4678 电话：+31 (0)88-4500699
www.trekbikes.com 

本手册符合以下标准的要求：

• 美国消费品安全委员会 16 CFR 第 1203 部分
• ASTM F 1447-06
• EN 1078
• AS/NZS 2063:2008

头盔测试者：
太仓型动运动用品检测有限公司
中国江苏省苏州太仓市
陆渡镇郑和路 35 号 邮编：215412
0512-53230300

通知人：
Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) - 公告机构第 1463 号
Al Gen.Józefra Hallera 126 80-416
Gdan´sk, Poland

Polski Rejestr Statkow S.A. 80-416 Gdan´sk, Poland

Telefication BV
Edisonstraat 12A, 6902 PK 
Zevenaar, Netherlands
Notified Body # 0560
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头盔功能
Bontrager 头盔通过一系列功能实现良好的适合性。 
请按适用于您的头盔的说明进行操作。如果您不确定头盔具有哪些功能，或需要更多帮助，
请咨询您的经销商。

图解可能不完全符合您的头盔 - 没关系。并非所有 Bontrager  
头盔都包含所有列出的功能。

头盔的组成部分

适配系统

下颌带
头盔束带调节扣

带扣
后部适配系统

系统 调整

后部适配系统的高度 紧度

弹力 
带

无需调整 - 带上头盔即可

Headmaster

YOKE

ANCHOR

滑动以调整 

Boa

将塞子拔出， 
然后按入新的位置

拉紧以紧密贴合 放松以宽松贴合

使用和保养
•  将头盔戴在正确的位置，保护前额 

（见图 1 和 2）。

图 1.正确的头盔位置 图 2.不正确的头盔位置

•  头盔通过下颚下方的束带固定（见图 3）。

图 3. 下颌带的正确位置

• 在每次骑行前测试调整结果（见第 8 页）。

•  保持头盔清洁。用温和的皂液和水清洗。内胆可以温和循环进行低温机洗。 
请勿将内胆放入烘干机。替换内胆可从您的经销商处购买。

•  避免高温，例如在晴天置于车内。过高的热量可能会损坏内胆或外壳， 
或使它们脱开。

•  避免接触化学品。石油和石油产品、清洁剂、油漆、 
粘合剂等可能会损坏头盔并使之失效，并且这种损坏可能肉眼不可见。这包括含有 
DEET 的驱虫剂。

•  请更换旧头盔或损坏头盔。头盔通过外壳和内胆的部分破坏来吸收震动。 
这种损坏可能肉眼不可见。因此，如果受到重击，即使头盔看似完好无损， 
也应销毁并更换。头盔的使用寿命有限，如有明显的磨损迹象，则应更换。 
头盔零件的强度会随着时间的推移而减弱，所以即使头盔没有遭受冲击或损坏， 
仍应在三年后更换。 头盔的部件会随着时间的推移失去强度。 
因此即使头盔没有受到撞击或损坏，也强烈建议在购买之日起三年后更换。
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配件和附件（不适用于所有头盔）

可调节（可拆卸） 
帽舌（螺丝）

可拆卸的帽舌 
（蘑菇型塞子）

前 Blendr 安装座 
（兼容 GoPro 和 

Bontrager Ion 灯）

后 Blendr 安装座 
（兼容 Flare 灯）

未使用时帽舌遮盖螺丝孔 Neo 帽舌

Since1980.

1

2
1

2

下颌带带扣

Fidlock 带扣 固定：  
使磁铁吸到一起

挤压带扣 固定：

LockDown 固定 LockDown 松开
要调整头盔束带，请松开调节扣。调整完毕后，锁定调节扣。

FlatLock 无需调整 –  
带上头盔即可

Fidlock 带扣 松开： 
朝侧面滑动

挤压带扣 松开

头盔束带调节扣
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测试调整结果
要提供有效保护，就必须正确调整并佩戴头盔。要检查是否合适， 
请将头盔放在头上并进行调整。牢牢固定保持系统。抓住头盔并尝试向前向后旋转。 
正确调整的头盔应该佩戴舒适，不应向前移动以致模糊视野或向后移动以致露出前额。 
如果您无法正确调整头盔，请咨询您的经销商。

固定多余的下颌带
根据头部的大小，调整后可能会有多余的下颌带。您可以把它折起来，并塞入束带夹头中，
或者可以将其剪短。

如果您选择剪短下颌带，请至少在超过带扣 1 英寸（25 毫米）的位置剪短。

剪切后，熔化下颊带的末端以防止须边。请注意头盔附近的高温。束带为易燃材料。 
在熔化的尼龙冷却前避免接触，因为可能灼伤。

有限保修 
Trek Bicycle Corporation 保证每件新的 Bontrager 头盔在工艺和材料方面没有缺陷。 
有关详情，请访问我们的网站。www.trekbikes.com/bontrager/guarantee

调整头盔
注意：所有方向（左，右，前，后）都是指头盔戴在头上时的方向。

有关如何操作功能或适配系统的图解，请参阅第 4-6 页。

检查头盔的大小
Bontrager 头盔的某些型号提供不同的尺寸，以适应不同的头部大小。要确定合适的尺寸，
请将头盔戴在头上，并调整后部适配系统（请参阅第 4 页）。 
贴合但不紧促，即是适当的尺寸。

调整适合度

1.将头盔戴在头上。它应该是水平的，边缘位于眉毛上方， 
盖住您的前额。

解开头盔束带调节扣。

2.从左侧，将带扣固定在下巴下方，然后将头盔束带调节扣滑到耳垂下。
头盔束带应平贴在头上。

固定头盔束带调节扣。

3.从头盔右侧，将左侧的多余部分绕过头盔后部拉紧。

然后在右侧重复第 2 步。

4.确保下颌带正确地穿过右侧带扣，然后固定带扣。

为防止下颌带松动或摇摆，必须将其夹在夹头内。

5.确保带扣正确固定：
• 扣上带扣时听到咔嗒声。
•  拉动下颌带，看看带扣是否会脱开。它不应该脱开。

6.如图所示，调整下颚带以使其紧贴下颚底部。



축하드립니다.
본트래거 헬멧을 선택해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 헬멧은 최고의 기능성과 안전성을 갖춘 
제품입니다. 헬멧을 올바르게 관리하고 보수하며 안내 방법에 따라 착용하면 안전하게  
자전거를 탈 수 있습니다.
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중요한 안전 정보

파손 교환 규정
헬멧 구매 후 1년 내에 충돌로 인해 파손된 경우 무상 교환해 드립니다. 파손된 헬멧, 구매 
영수증, 사고 발생 원인, 교환 제품 배송 주소를 지역 매장 담당자 또는 본사로 알려 주시면 
새로운 헬멧으로 교환해 드립니다.

헬멧은 올바르게 착용해야 부상을 방지할 수 있습니다. 아래 내용을 주의 깊게 읽어 
주십시오.

•  우리는 사이클링을 할 때 항상 헬멧을 쓰는 것을 권장합니다. 어떤 헬멧도 뇌진탕을 포함해 
모든 종류의 사이클링 사고에서 완벽하게 부상을 방지할 수는 없습니다. 헬멧의 스타일에 
상관없이, 웨이브셀 소재가 존재하지 않는 지점에서의 특성은 고체 폼 헬멧과 유사할 
것입니다.

•  우리는 사이클링을 할 때 항상 헬멧을 쓰는 것을 권장합니다. 어떤 헬멧도 뇌진탕을 포함해 
모든 종류의 사이클링 사고에서 완벽하게 부상을 방지할 수는 없습니다. 헬멧의 스타일에 
상관없이, 웨이브셀 소재가 존재하지 않는 구간에서의 특성은 고체 폼 헬멧과 유사할 
것입니다.

•  안전한 주행 강한 충격, 날카로운 물체, 올바르지 않은 착용 및 조정법은 심각한 부상 또는 
생명의 위협 요인이 될 수 있습니다.

•  본인의 주행 스타일에 맞는 헬멧을 선택해야 합니다. 이 헬멧은 취미로 자전거를 즐기는 
분들에게 적합하며, 격한 운동을 즐기는 라이더를 위한 적절한 보호 기능은 보장하지 
않습니다. 운동을 목적으로 자전거를 타는 경우 다른 헬멧 제품을 선택해 주십시오.

•  머리와 헬멧 사이에 방해물이 있는 경우 보호 기능이 저하될 수 있습니다. 모자, 스카프, 
헤어스타일에 따라 충격 시 헬멧의 위치가 이동할 수 있습니다. 헬멧에 충격이 가해지면 
바렛, 헤드폰, 헬멧 아래의 부착물로 인해 부상을 입을 수 있습니다.

•  헬멧을 개조하지 마십시오. 헬멧 제조사가 추천하는 부착물 이외의 다른 것을 사용하지 
마십시오. 스티커 또는 접착용 라벨을 포함합니다.

•  질식 예방 어린이들이 상하로 이동하거나, 놀이 시 헬멧 끈이 목에 걸려 위험한 상황을 
초래할 수 있으니 사용하지 마시기 바랍니다.

•  헬멧의 통풍 구멍을 통해 공기가 유출입됩니다. 나무 조각, 돌, 벌레가 통풍 구멍을 통해 
헬멧 내부로 유입됩니다. 

 경고:

새 헬멧을 착용하기 전 매뉴얼을 자세히 확인하십시오
자전거를 타고 새로운 세계를 탐험해 보십시오. 출발 전, 헬멧의 안전성 여부를 확인하는 것이 
중요합니다.

부모 또는 법적 후견인: 자전거를 타는 아동에게 매뉴얼 내용을 설명해 주십시오.

문의
본 매뉴얼의 내용에 대한 궁금한 점은 지역 매장의 담당자에게 문의해 주십시오. 매장 담당자가 
답변할 수 없는 내용은 본사 고객 지원 담당자가 직접 상담해 드립니다.

Trek-Bontrager Bikeurope BV
수신: Customer Service   Ceintuurbaan 2-20C
801 W. Madison Street   3847 LG Harderwijk
Waterloo, WI 53594   The Netherlands
920.478.4678 전화: +31 (0)88-4500699
www.trekbikes.com 

본 매뉴얼은 아래 표준 규정 요건을 준수합니다.

• U.S. Consumer Product Safety Commission 16 CFR Part 1203
• ASTM F 1447-06
• EN 1078
• AS/NZS 2063:2008

헬멧 테스트:
Taicang ACT Sporting Goods Testing Co., Ltd
No. 35 Zhenghe Road, Ludu Town,
Taicang City, Suzhou, Jiangsu Province, China 215412
86.512.53230300

알림:
Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) - Notified Body No. 1463
Al Gen. Józefra Hallera 126 80-416
Gdan´sk, Poland

Polski Rejestr Statkow S.A. 80-416 Gdan´sk, Poland

Telefication BV 
Edisonstraat 12A, 6902 PK 
Zevenaar, Netherlands 
Notified Body # 0560
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헬멧 기능
본트래거 헬멧은 편안한 착용감을 위한 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 헬멧 사용법에 
따라 착용합니다. 헬멧의 기능에 대해 궁금한 점이 있거나 도움이 필요한 경우 지역 매장 
담당자에게 문의하십시오.

그림에 표시된 헬멧은 사용 중인 헬멧과 다를 수 있습니다.  모든 본트래거 헬멧이 표시된 기능을 
갖추고 있지는 않습니다.

헬멧 부품

핏 시스템

턱끈
스트랩 디바이더

버클
후방 핏 시스템

시스템 조정

후방 핏 시스템의 높이 수축 강도

유연성 강도 
밴드식

조정이 필요 없음 - 머리 위로 헬멧을 눌러 씁니다

Headmaster

YOKE

ANCHOR

밀어서 조정 

Boa

플러그를 뽑아 새로운 
위치에 끼워 누릅니다

편안한 착용감이 
들도록 조입니다

여유 공간을 두어 
느슨하게 합니다

사용 및 관리
•  헬멧이 앞 이마 부분에 닿도록 바르게 착용합니다(그림 1 및 그림 2 참조).

그림 1. 올바른 헬멧 착용 그림 2. 잘못된 헬멧 착용

•  헬멧의 턱끈이 아래 턱 부분을 감싸듯이 착용합니다(그림 3 참조).

그림 3. 올바른 턱끈 위치

• 자전거를 타기 전에 조정합니다(8 페이지 참조) 

•  헬멧을 청결하게 유지합니다. 희석된 비눗물로 부드럽게 세척합니다. 헬멧의 보호 패드는 
부드러운 옷감을 세탁하는 약 단계에서 찬물로 세탁합니다. 헬멧 패드는 건조기에 넣지 
마십시오. 지역 매장에서 새로운 패드로 교체할 수 있습니다.

•  무더운 여름 날씨에 온도가 상승한 차량 내부에 보관하지 마십시오. 온도가 높으면 열로 
인해 라이너 또는 외피가 손상되거나 분리될 수 있습니다.

•  화학제를 사용하지 마십시오. 화학 용액 또는 화학 제품, 세척제, 페인트, 접착제 등으로 
인해 사용자가 인지하지 못하는 손상이 발생하여 기능성이 저하될 수 있습니다. DEET 
성분이 포함된 벌레 퇴치제를 포함합니다.

•  오래된 헬멧 또는 손상된 헬멧은 새로운 제품으로 교체합니다. 헬멧은 충격 흡수 시 라이너 
및 외피가 부분적으로 파손되도록 설계되었습니다. 헬멧의 손상 여부는 육안으로 확인할 
수 없습니다. 따라서 헬멧에 심한 충격이 가해진 경우 외관상 손상된 부분이 없더라도 
새로운 헬멧으로 교체해야 합니다. 헬멧의 수명은 제한적이기 때문에 외관상 마모된 
부분이 발견되면 교체해야 합니다. 헬멧의 부품은 시간이 지남에 따라 강도가 약화됩니다. 
따라서 헬멧이 강한 충격을 받거나 손상되지 않았더라도, 3년마다 새로운 헬멧으로 
교체해야 합니다. 헬멧 부품은 시간이 지남에 따라 강도가 약해지며, 따라서 헬멧에 충격이 
가해지거나 손상이 없다하더라도 구매일자로부터 3년이 지난 이후에는 교체해야 합니다.
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액세서리 및 부착물(일부 헬멧에 해당)

조정 가능(탈착 가능) 바이저
(나사)

탈착 가능한 바이저(머시룸 
플러그)

전방 Blendr 마운트(GoPro 
및 본트래거 이온 라이트 
장착 가능)

후방 Blendr 마운트(플레어 
라이트 장착 가능)

바이저 분리 시 구멍 닫음 네오 바이저

Since1980.

1

2
1

2

턱끈 버클

피드락 버클 잠그기: 
마그넷을 연결합니다

스퀴즈 버클 잠그기:

LockDown 잠그기 LockDown 풀기
끈을 조정하려면 디바이더를 엽니다. 조정 후 디바이더를 잠급니다.

플랫락 조정이 필요 없음 
- 머리 위로 헬멧을 눌러 
착용합니다

피드락 버클 밀어서 엽니다

스퀴즈 버클 풀기:

스트랩 디바이더
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조정 테스트
안전을 위해 헬멧을 바르게 착용합니다. 헬멧의 올바른 착용 여부를 확인하려면 헬멧을 눌러 
쓰고 그림과 같이 조정합니다. 고정 장치를 안전하게 조입니다. 헬멧을 잡고 앞과 뒤 방향으로 
움직여 봅니다. 착용한 헬멧이 편안한지 확인하고, 이마 아래로 흘러 내려 시야를 가리거나 뒤로 
젖혀져 이마가 보이지 않도록 합니다. 헬멧이 올바르게 조정되지 않으면 지역 매장 담당자에게 
문의해 주십시오.

턱끈 조정
머리 크기에 따라 조정된 턱끈 부분이 길게 남을 수 있습니다. 남은 부분은 접어서 끈 안쪽으로 
밀어 넣거나 잘라냅니다.

턱끈을 잘라내는 경우 버클에서 최소 25 mm(1 인치) 정도를 남깁니다.

잘라낸 턱끈의 끝부분은 실이 풀어지지 않도록 약한 불로 녹입니다. 헬멧에 열기가 닿지 않도록 
유의합니다. 끈은 불에 약합니다. 턱끈은 나이론 재질이기 때문에 화상을 입지 않도록 열기가 
가라앉을 때까지 기다려야 합니다.

제한 보증 
Trek Bicycle 사는 본트래거 헬멧 제작 과정에서 발생할 수 있는 제품의 하자에 대해 보증합니다. 
자세한 정보는 당사 웹사이트를 참조해 주십시오. www.trekbikes.com/bontrager/guarantee

헬멧 조정
주의: 방향(전후좌우) 표시는 착용 방향을 의미합니다.

기능 또는 핏 시스템을 표시한 그림은 4-6 페이지를 참조해 주십시오.

헬멧 크기 확인
본트래거 헬멧의 일부 제품은 머리 크기에 맞춰 사이즈를 선택할 수 있습니다. 본인에게 맞는 
크기를 확인하려면 머리에 착용한 후 후방 핏 시스템을 조정합니다(4 페이지 참조). 착용 시 너무 
헐렁하거나 조여서는 안 됩니다.

헬멧 조정

1 헬멧을 착용합니다 이마를 가리고 눈썹 바로 윗부분까지 헬멧을 눌러 
착용합니다.

스트랩 디바이더의 잠금을 해제합니다.

2. 왼쪽의 턱 아래 부분에 있는 버클을 잡고 귓볼 부분까지 스트랩 
디바이더를 밉니다. 끈이 머리에 평평하게 닿아야 합니다.

스트랩 디바이더를 잠급니다.

3. 오른쪽으로부터 헬멧의 후방 부분으로 슬랙을 당깁니다.

오른쪽에서 2단계를 반복합니다.

4. 턱끈을 오른쪽 버클에 끼워 넣고 버클을 조입니다.

턱끈이 느슨해지거나 꼬이지 않도록 보호대에 단단하게 고정합니다.

5. 버클이 올바르게 고정되었는지 확인합니다.
• 버클이 고정되면 딸깍 소리가 납니다.
•  턱끈을 당겨 버클에서 분리합니다. 완전히 분리하지 않아도 됩니다.

6. 그림과 같이 턱 아래 부분을 편안하게 감싸듯이 턱끈을 조정합니다.
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ข้อมูลความปลอดภัยที่สำาคัญ

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย
เรามีบริการเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่ให้ฟรีถ้าหากเกิดความเสียหายภายในปีแรกหลังจากที่ซื้อ 
สามารถติดต่อเราหรือตัวแทนจำาหน่ายอย่างง่าย ๆ โดยการส่งหมวกนิรภัยที่เสียหาย ใบเสร็จรับเงิน 
สาเหตุ และที่อยู่สำาหรับส่งกลับเพื่อรับหมวกนิรภัยทดแทน

ผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีและสวมไว้ตลอดเพื่อป้องกันอันตราย อ่านคู่มือการใช้
งานนี้โดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด:

•  เราขอแนะนำาให้ใส่หมวกนิรภัยจักรยานตลอดเวลาในขณะขับจักรยาน ไม่มีหมวกนิรภัยใด
ที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ทุกกรณี ซึงรวมถึง การกระแทกอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุใน
การขับจักรยานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัยจักรยานลักษณะใด ในจุดที่ไม่มีวัสดุ 
WaveCel คุณสมบัติจะใกล้เคียงกับหมวกนิรภัยแบบโฟมแข็ง

•  เราขอแนะนำาให้สวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาในขณะที่ขี่จักรยาน ไม่มีหมวกกันน็อกใดที่
สามารถป้องกันอาการบาดเจ็บรวมถึงการกระทบกระเทือนในอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานทุก
ประเภทได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่ารูปแบบของหมวกกันน็อกจะเป็นเช่นใด ในบริเวณที่ไม่มีวัสดุ 
WaveCel จะมีคุณสมบัติคล้ายกับหมวกกันน็อกแบบโฟมแข็ง

•  ขับขี่อย่างปลอดภัย การกระแทกอย่างรุนแรง วัตถุมีคม การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี หรือการปรับ
ตั้งอย่างไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 

•  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมวกนิรภัยของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับ
ประเภทการใช้งานจักรยานของท่าน หมวกนิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการขับขี่
จักรยานเพื่อสันทนาการ ซึ่งไม่ได้ให้การป้องกันในระดับเดียวกับหมวกนิรภัยที่ได้รับการ
ออกแบบมาสำาหรับกีฬาที่ต้องเข้มงวดด้านความปลอดภัยกว่านี้ โปรดเลือกหมวกนิรภัยรุ่น
อื่นที่มีการป้องกันที่เหมาะสมหากคุณต้องการมากกว่าการขี่จักรยานเพื่อการนันทนาการ

•  การสวมหรือใส่สิ่งใดก็ตามคั่นไว้ระหว่างศีรษะของท่านกับหมวกนิรภัยอาจทำาให้การปกป้อง
ของหมวกนิรภัยลดน้อยลง หมวกแก็ป ผ้าพันคอ หรือแม้แต่ผมทรงสูงอาจทำาให้หมวกนิรภัย
เคลื่อนที่ในระหว่างที่ได้รับการกระแทก กิ๊บติดผม ชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภาย
ใต้หมวกนิรภัยของท่าน อาจทำาให้ท่านบาดเจ็บได้เมื่อหมวกนิรภัยถูกกระแทก

•  ห้ามดัดแปลงหมวกนิรภัย ห้ามนำาสิ่งใดมาติดกับหมวกนิรภัย ยกเว้นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ผู้
ผลิตหมวกนิรภัยแนะนำาเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสติ๊กเกอร์หรือฉลากกาวต่าง ๆ ด้วย

•  หลีกเลี่ยงการสำาลักหรือถูกรัดที่ลำาคอ ไม่ควรให้เด็กใช้หมวกนิรภัยนี้ในขณะปีนป่ายหรือทำา
กิจกรรมอื่นที่อาจมีความเสี่ยงจากการถูกแขวนหรือการบีบรัดโดยสายรัดหมวก ซึ่งอาจส่ง
ผลให้ลำาคอเด็กถูกรัดหรือติดคาอยู่กับที่ในขณะที่สวมหมวกนิรภัย

•  วัตถุต่าง ๆ อาจทิ่มหรือแทงเข้าไปทางช่องระบายอากาศได้ เศษไม้ ก้อนหิน หรือแมลงอาจ
ผ่านเข้าไปภายในหมวกทางช่องต่าง ๆ ของหมวกนิรภัย

 คำาเตือน

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ก่อนที่จะขับขี่โดยใช้
หมวกนิรภัยใบใหม่ของท่าน
เรารู้ดีว่าคุณพร้อมจะออกไปปั่นแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัย การศึกษาวิธีปรับหมวกนิรภัยของคุณ
ก่อนขับขี่เป็นเรื่องที่สำาคัญ 

สำาหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง: กรุณาอธิบายข้อมูลในคู่มือฉบับนี้แก่ผู้ปั่นที่เป็นเด็ก 

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ โปรดสอบถามที่ตัวแทนจำาหน่าย หากคุณมีคำาถามหรือปัญหา
ที่ตัวแทนจำาหน่ายไม่สามารถตอบได้ โปรดติดต่อเราที่:

Trek-Bontrager Bikeurope BV
ATTN: Customer Service  Ceintuurbaan 2-20C
801 W. Madison Street  3847 LG Harderwijk
Waterloo, WI 53594  The Netherlands
920.478.4678 โทรศัพท์: +31 (0)88-4500699
www.trekbikes.com 

คู่มือการใช้งานฉบับนี้จัดทำาขึ้นตรงตามข้อกำาหนดของมาตรฐานต่อไปนี้:

• U.S. Consumer Product Safety Commission 16 CFR Part 1203
• ASTM F 1447-06
• EN 1078
• AS/NZS 2063:2008

หมวกนิรภัยได้รับการทดสอบโดย:
Taicang ACT Sporting Goods Testing Co., Ltd
No. 35 Zhenghe Road, Ludu Town,
Taicang City, Suzhou, Jiangsu Province, China 215412
86.512.53230300

แจ้งโดย:
Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) - Notified Body No. 1463
Al Gen. Józefra Hallera 126 80-416
Gdan´sk, Poland

Polski Rejestr Statkow S.A. 80-416 Gdan´sk, Poland

Telefication BV 
Edisonstraat 12A, 6902 PK 
Zevenaar,  ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ข้อความที่ได้รับการแจ้งเตือน # 0560
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คุณสมบัติของหมวกนิรภัย
หมวกนิรภัย Bontrager มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมที่สุด โปรดปฏิบัติตามคำา
แนะนำาที่มากับหมวกนิรภัยของคุณ คุณสามารถปรึกษาตัวแทนจำาหน่ายได้หากไม่แน่ใจว่าหมวก
นิรภัยของคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้าง หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รูปประกอบอาจไม่ตรงกับหมวกนิรภัยของท่านทุกประการ – ซึ่งไม่ใช่ปัญหา หมวกนิรภัย 
Bontrager บางรุ่นอาจไม่มีส่วนประกอบบางรายการตามที่ระบุไว้ทั้งหมด

ชิ้นส่วนของหมวกนิรภัย

ระบบปรับความกระชับ

สายรัดคาง
ตัวแยกสาย

ตัวล็อค
ระบบปรับความกระชับด้านหลัง

ระบบ การปรับ

~~ความสูงของระบบปรับ
กระชับด้านหลัง

~ความกระชับ

สายรัด 
ยางยืด

ไม่จำาเป็นต้องปรับ - แค่ดึงหมวกขึ้นก็พอ

Headmaster

YOKE

ANCHOR

เลื่อนเพื่อเปลี่ยน 

Boa

ดึงสลักออก แล้วกดลงไป
ตรงตำาแหน่งใหม่

~ขันเข้าให้แนบ
กระชับ

~คลายออกให้หลวม
พอดี

วิธีใช้และการดูแล
•  สวมใส่หมวกนิรภัยในตำาแหน่งที่ถูกต้อง โดยต้องปิดบังหน้าผากด้วย(ดูรูป 1 และ 2)

ภาพที่ 1 ตำาแหน่งของหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง ภาพที่ 2 ตำาแหน่งของหมวกนิรภัยที่ผิด

•  หมวกนิรภัยได้รับการออกแบบให้ยึดไว้ด้วยสายรัดที่ขากรรไกรล่าง (ดูรูป 3) 

ภาพที่ 3 ตำาแหน่งของสายรัดคางที่ถูกต้อง

• ตรวจสอบการปรับตั้งหมวกก่อนการขับขี่ทุกครั้ง (ดูที่หน้า 8) 

•  รักษาความสะอาดหมวกนิรภัยของท่านอยู่เสมอ ล้างด้วยสบู่อ่อน ๆ และน้ำาเปล่า สามารถซัก
แผ่นฟองน้ำารองหมวกด้วยเครื่องซักผ้าได้โดยใช้น้ำาเย็นและปั่นเบา ๆ ห้ามใส่แผ่นฟองน้ำารอง
หมวกในเครื่องอบผ้าเด็ดขาด สามารถซื้อแผ่นฟองน้ำารองหมวกสำาหรับเปลี่ยนได้ที่ตัวแทน
จำาหน่าย

•  โปรดหลีกเลี่ยงความร้อนสูงอย่างเช่นการเอาไว้ในรถยนต์ในวันที่แดดจัด อุณหภูมิที่สูงมาก
เกินไปอาจทำาให้วัสดุที่บุด้านในหรือเปลือกหมวกเสียหาย หรือทำาให้ชิ้นส่วนแยกออกจากกัน 

•  หลีกเลี่ยงการถูกสารเคมี หมวกนิรภัยอาจชำารุดเสียหายและมีประสิทธิภาพลดลงจากน้ำามัน
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำามันปิโตรเลียม น้ำายาทำาความสะอาด สี กาว 
และวัสดุลักษณะเดียวกัน โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งรวมถึงยาฆ่าแมลงที่มีส่วน
ผสมของ DEET ด้วย

•  ให้เปลี่ยนหมวกนิรภัยที่ผ่านการใช้งานมายาวนานหรือหมวกนิรภัยที่ได้รับความเสียหาย 
หมวกนิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ดูดซับแรงกระแทกโดยการแตกตัวของเปลือกหมวก
และแผ่นบุด้านในบางส่วน เมื่อส่วนนั้น ๆ ได้รับการกระแทก บางครั้งผู้ใช้อาจไม่สังเกตเห็น
ความเสียหายดังกล่าว ดังนั้น หากหมวกนิรภัยได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง ผู้ใช้ควรทำาลาย
หมวกทิ้งและเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ทันที ถึงแม้จะไม่มีร่องรอยของความเสียหายบน
หมวกเลยก็ตาม หมวกนิรภัยมีอายุการใช้งานที่จำากัด และผู้ใช้ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่เมื่อ
หมวกเริ่มมีร่องรอยของการสึกหรอ ชิ้นส่วนของหมวกนิรภัยจะหย่อนประสิทธิภาพไปตามกาล
เวลา ผู้ใช้ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยทุก ๆ สามปีถึงแม้ว่าหมวกจะไม่ได้โดนกระแทกหรือได้รับ
ความเสียหายเลยก็ตาม ชิ้นส่วนของหมวกกันน็อกจะสูญเสียความแข็งแรงเมื่อเวลาผ่านไป 
ดังนั้นแม้ว่าหมวกกันน็อกจะไม่ได้รับแรงกระแทกหรือเสียหาย แต่เราขอแนะนำาให้เปลี่ยนใหม่
หลังผ่านไปสามปีนับจากวันที่ซื้อ
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อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ที่นำามาติด (ไม่ได้มีให้หมดทุกรุ่น)

กระบังหมวก (สลักเกลียว)
แบบปรับได้ (และถอดได้)

กระบังหมวก (สลักรูปเห็ด)

ขาตั้ง Blendr ด้านหน้า(เข้า
กันได้กับ GoPro และไฟหน้า 
Bontrager Ion)

ขาตั้ง Blendr ด้านหลัง(เข้า
กันได้กับไฟท้าย)

อุดรูไว้เมื่อไม่ได้ใส่กระบัง
หมวก

กระบังหมวก Neo Visor

Since1980.

1

2
1

2

ตัวล็อคสายรัดคาง

วิธีการล็อค ตัวล็อค Fidlock: 
ติดแม่เหล็กเข้าด้วยกัน

คาดสาย ด้วยการบีบตัวล็อค

ล็อค LockDown ปลด Lockdown
หากต้องการปรับสายให้ปลดล็อคตัวแยกสายก่อน เมื่อปรับเสร็จแล้วให้ล็อคตัวแยกสายด้วย

FlatLock ไม่จำาเป็นต้องปรับ 
- แค่ดึงหมวกขึ้นก็พอ

วิธีการปลด หัวล็อค 
Fidlock: เลื่อนไปด้านข้าง

ปลดสาย ด้วยการบีบตัวล็อค

ตัวแยกสาย
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การตรวจสอบการปรับความกระชับ
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หมวกนิรภัยต้องได้รับการปรับตั้งให้พอดีและสวมใส่อย่างถูก
ต้อง ในการตรวจสอบหมวกนิรภัยว่าสวมใส่พอดีกับศีรษะหรือไม่ ให้สวมหมวกแล้วปรับหมวกตาม
คำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ สวมใส่และปรับระบบสายรัดให้เข้าที่และถูกต้อง จับหมวกและ
ลองขยับหมวกหรือหมุนหมวกไปทางด้านหน้าและด้านหลังของศีรษะ หมวกที่สวมใส่พอดีกับ
ศีรษะต้องทำาให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายกำาลังดี และไม่ควรเลื่อนมาข้างหน้าจนบดบังทัศนวิสัยในการ
มองหรือเลื่อนไปข้างหลังจนเห็นหน้าผากของผู้สวมใส่ โปรดสอบถามตัวแทนจำาหน่ายหากคุณไม่
สามารถปรับหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องได้

การปรับสายรัดคางที่ยาวเกินให้ปลอดภัย
สายรัดคางอาจจะยาวเกินไปหลังจากปรับให้กระชับแล้วขึ้นอยู่กับขนาดศีรษะของคุณ คุณสามารถ
พับและเก็บเข้าไปในช่องเก็บสาย หรือจะตัดสายทิ้งก็ได้ 

หากท่านเลือกที่จะตัดสายรัดคาง ให้เผื่อความยาวให้เกินหัวของตัวล็อคอย่างน้อย 1 นิ้ว (25 มม.)  

หลังจากที่ตัดสายรัดคางแล้ว ให้ใช้ไฟลนตรงปลายของสายเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายสายหลุดลุ่ย 
ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อลนไฟที่มีความร้อนใกล้กับหมวกนิรภัย สายรัดเป็นวัสดุที่สามารถ
ติดไฟได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไนล่อนที่หลอมละลาย จนกว่าสายรัดคางจะเย็นลง 
เนื่องจากส่วนดังกล่าวมีความร้อนมาก

การจำากัดการรับประกัน 
บริษัท Trek Bicycle รับประกันหมวกนิรภัย Bontrager ใหม่เฉพาะกรณีที่เกิดความผิดพลาดจาก
ขั้นตอนการผลิตหรือวัสดุเท่านั้น สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  
www.trekbikes.com/bontrager/guarantee

การปรับหมวกนิรภัยให้พอดี
หมายเหต:ุ ทิศทางทั้งหมด (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง) จะต้องตรงกับทิศทาง
ของหมวกนิรภัยเมื่อสวมใส่บนศีรษะ

สำาหรับรูปแสดงวิธีการใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ หรือระบบปรับความกระชับให้ดูหน้าที่ 4-6

การดูขนาดหมวกนิรภัย
Bontrager มีหมวกหลากหลายขนาดเพื่อรองรับขนาดศีรษะที่แตกต่างกันของผู้ใช้ ลองสวมใส่
ศีรษะและปรับระบบปรับความกระชับด้านหลังเพื่อตรวจดูว่าได้ขนาดที่เหมาะสม (ดูที่หน้า 4) 
ขนาดของหมวกที่สวมได้พอดี คือขนาดที่ท่านสามารถสวมได้สบาย และไม่คับหรือบีบศีรษะจน
เกินไป

การปรับหมวกนิรภัยให้พอดี
1. สวมหมวกนิรภัยบนศีรษะของท่าน โดยระดับของหมวกจะต้องอยู่เหนือคิ้ว
และครอบคลุมหน้าผาก 

ปลดล็อคตัวแยกสายรัด

2. ทางด้านซ้ายให้ตัวล็อคสายรัดอยู่ใต้คาง จากนั้นให้เลื่อนตัวแยกสายรัดให้
อยู่ใต้ติ่งหูพอดี สายรัดต้องรัดแนบพอดีกับหัวของคุณ

ล็อคตัวแยกสายรัด

3. ทางด้านขวาให้ดึงสายที่หย่อนทางด้านซ้ายข้ามไปทางด้านหลังของหมวก

จากนั้นให้ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 2 ในด้านขวา

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ร้อยสายรัดคางผ่านหัวตัวล็อคด้านขวาอย่างถูกต้อง
และทำาการล็อคตัวล็อคสายเรียบร้อยแล้ว 

เพื่อไม่ให้ปลายของสายรัดคางหลวมหรือสะบัดไปมา ให้สอดปลายสายเก็บ
ในที่เก็บสาย

~~

5. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ล็อคหัวของตัวล็อคทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
อย่างแน่นหนาดีแล้ว
• ท่านจะได้ยินเสียงดังคลิก เมื่อล็อคหัวของตัวล็อคทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน 
•  พยายามดึงสายรัดคางเพื่อดึงหัวของตัวล็อคให้หลุดออกจากกัน หัวของตัว

ล็อคทั้งสองข้างต้องไม่หลุดออกจากกัน

6. ปรับสายรัดคางให้แนบพอดีกับส่วนล่างของขากรรไกรดังรูปตัวอย่าง ~~
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