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ขอแสดงความยินดี
สำ�หรับก�รเลือกใช้หมวกนิรภัยสำ�หรับจักรย�นของ Bontrager หมวกนิรภัยนี้สร้�งขึ้น
ให้ตรงต�มม�ตรฐ�นสูงสุดด้�นประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัย ห�กได้รับก�รปรับแต่ง 
ดูแล และบำ�รุงรักษ�อย่�งถูกวิธี หมวกนิรภัยนี้จะช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่�งปลอดภัย
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กรุณ�อ่�นคู่มือก�รใช้ง�นนี้ก่อนที่จะขับขี่โดยใช้หมวกนิรภัยใบใหม่
ของคุณ!

ก�รปรับแต่งและก�รใช้ง�นหมวกนิรภัยอย่�งถูกวิธีเป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�ม
ปลอดภัย ผู้ปกครองควรอธิบ�ยข้อมูลในคู่มือก�รใช้ง�นฉบับนี้ให้บุตรหล�นของตนหรือ
ผู้ที่ไม่ส�ม�รถอ่�นทำ�คว�มเข้�ใจเองได้รับทร�บ 

ห�กคุณไม่เข้�ใจข้อมูลเรื่องใดในคู่มือก�รใช้ง�นฉบับนี้ กรุณ�สอบถ�มผู้แทนจำ�หน่�ย
หมวกนิรภัยของคุณ ห�กคุณมีปัญห�หรือคำ�ถ�มที่ผู้แทนจำ�หน่�ยหมวกนิรภัยของคุณ
ไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบได้ กรุณ�ติดต่อเร�ได้ต�มที่อยู่ หม�ยเลขโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์
ด้�นล่�งนี้:

Bontrager
ส่งถึง: แผนกบริก�รลูกค้�
801 W. Madison Street
Waterloo, WI 53594
920.478.4678
www.bontrager.com

รูปประกอบอ�จไม่ตรงกับหมวกนิรภัยของคุณทุกประก�ร หมวกนิรภัย Bontrager 
บ�งรุ่นอ�จไม่มีส่วนประกอบบ�งร�ยก�รต�มที่แสดงไว้

คู่มือก�รใช้ง�นฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นตรงต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นต่อไปนี้:
• สำ�นักง�นคณะกรรม�ธิก�รคว�มปลอดภัยของสินค้�บริโภคในสหรัฐอเมริก�       

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

ผ่�นก�รทดสอบจ�ก:
• CRITT Sport Loisirs-86100 Châtellerault-France n°0501
• SP Technical Research Institute of Sweden

Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
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เกี่ยวกับหมวกนิรภัยของคุณ
หมวกนิรภัยส�ม�รถช่วยป้องกันคว�มปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่ได้ห�กสวมใส่อย่�งถูกวิธี
และปรับหมวกให้พอดีกับศีรษะ ข้อมูลคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ:

ผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีและสวมไว้ตลอดเพื่อป้องกันความปลอดภัย 
อ่านคำาแนะนำาในการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การ
ใช้งานหรือการบำารุงรักษาหมวกนิรภัยที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได้

ขับขี่อย่างปลอดภัยไม่มีหมวกนิรภัยชนิดใดที่ส�ม�รถป้องกันผู้สวมใส่จ�กก�ร
กระแทกที่อ�จเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ก�รกระแทกอย่�งรุนแรง วัตถุมีคม ก�รใช้ง�นที่
ไม่เหม�ะสม หรือก�รปรับแต่งอย่�งไม่ถูกต้อง อ�จเป็นส�เหตุให้เกิดสภ�วะที่หมวก
นิรภัยไม่ส�ม�รถป้องกันผู้สวมใส่ได้ 

ตรวจสอบการปรับหมวกนิรภัยให้พอดีทุกคร้ังก่อนการขับข่ี เพ่ือให้หมวกนิรภัยคง
ประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน ผู้ใช้ต้องสวมใส่หมวกอย่�งถูกวิธีและปรับหมวกให้พอดี
กับศีรษะ หมวกนิรภัยได้รับก�รออกแบบให้ยึดไว้กับศีรษะด้วยส�ยรัดท่ีข�กรรไกรล่�ง 
ในก�รตรวจสอบหมวกนิรภัยว่�สวมใส่พอดีกับศีรษะหรือไม่ ให้สวมหมวกแล้วปรับ
หมวกต�มคำ�แนะนำ�ในคู่มือก�รใช้ง�นฉบับน้ี ระบบยึดส�ยรัดท่ีปลอดภัย จับหมวกและ
ลองขยับหมวกไปท�งด้�นหน้�และด้�นหลัง หมวกท่ีสวมใส่พอดีกับศีรษะต้องทำ�ให้
ผู้ใช้รู้สึกสบ�ยกำ�ลังดี และไม่ควรเล่ือนม�ข้�งหน้�จนบดบังวิสัยทัศน์ในก�รมองหรือ
เล่ือนไปข้�งหลังจนเห็นหน้�ผ�กของผู้สวม ห�กคุณไม่ส�ม�รถปรับหมวกได้อย่�ง
ถูกต้อง กรุณ�สอบถ�มผู้แทนจำ�หน่�ยหมวกนิรภัยของคุณ

หลีกเลี่ยงที่ที่มีอุณหภูมิสูง อย่�ว�งหรือเก็บหมวกนิรภัยไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
อย่�งเช่นภ�ยในรถยนต์ในวันที่แดดจัด อุณหภูมิที่สูงม�กเกินไปอ�จทำ�ให้แผ่น
ที่บุด้�นในหรือเปลือกหมวกเสียห�ย หรือทำ�ให้แผ่นที่บุด้�นในและเปลือกหมวกแยก
ออกจ�กกันได้ 

หลีกเล่ียงการถูกสารเคมี หมวกนิรภัยอ�จเสียห�ย หรือประสิทธิภ�พในก�รกันกระแทก
อ�จลดลงได้เม่ือถูกปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์จ�กปิโตรเลียม ส�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�ว
และส�รจำ�พวกก�ว โดยท่ีไม่แสดงร่องรอยคว�มเสียห�ยให้ผู้ใช้เห็น นอกจ�กน้ี ส�รไล่
หรือป้องกันแมลงบ�งประเภทก็อ�จทำ�ให้หมวกนิรภัยเสียห�ยได้เช่นกัน

ให้เปลี่ยนหมวกนิรภัยเก่าหรือหมวกนิรภัยที่เสียหาย หมวกนิรภัยถูกออกแบบม�ให้
ดูดซับแรงกระแทกโดยแผ่นที่บุด้�นในและเปลือกหมวกบ�งส่วนจะเสียห�ยไป 
บ�งครั้งผู้ใช้อ�จไม่สังเกตเห็นคว�มเสียห�ยดังกล่�ว ดังนั้น ห�กหมวกนิรภัยได้รับ
ก�รกระแทกอย่�งรุนแรง ผู้ใช้ควรทำ�ล�ยหมวกทิ้งและเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่

คำ�เตือน
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ทันที ถึงแม้จะไม่มีร่องรอยของคว�มเสียห�ยบนหมวกเลยก็ต�ม หมวกนิรภัยมีอ�ยุก�ร
ใช้ง�นที่จำ�กัด และผู้ใช้ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่เมื่อหมวกเริ่มมีร่องรอยของก�ร
สึกหรอ ชิ้นส่วนของหมวกนิรภัยจะหย่อนประสิทธิภ�พไปต�มเวล� ผู้ใช้ควรเปลี่ยน
ชิ้นส่วนทุก ๆ ส�มปีถึงแม้ว่�หมวกจะไม่ได้โดนกระแทกหรือเสียห�ยเลยก็ต�ม

หมวกนิรภัยแต่ละชนิดมีรูปแบบและการปกป้องที่แตกต่างกัน หมวกนิรภัยรุ่นนี้ได้รับ
ก�รออกแบบม�สำ�หรับก�รขี่จักรย�นเล่นสบ�ย ๆ ดังนั้น จึงไม่ได้ให้ก�รปกป้องแบบ
เดียวกับหมวกนิรภัยที่ออกแบบม�สำ�หรับก�รใช้ง�นในก�รปีนเข� ก�รเล่น
โรลเลอร์สเก็ต หรือก�รเล่นสกี ตรวจสอบให้มั่นใจว่�หมวกนิรภัยของคุณได้รับก�ร
ออกแบบม�เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รใช้ง�นสำ�หรับก�รขี่จักรย�นในประเภทของคุณ
ห�กคุณต้องใช้ง�นหมวกนิรภัยในก�รแสดงผ�ดโผนหรือเสี่ยงอันตร�ย ก�รขับขี่
บนถนนออฟโรด หรือก�รขับขี่ด้วยคว�มเร็วสูง คุณควรเลือกหมวกนิรภัยที่ส�ม�รถ
ปกป้องได้ม�กกว่�นี้

การใส่สิ่งใดก็ตามคั่นไว้ระหว่างศรีษะของคุณและหมวกนิรภัยอาจทำาให้การปกป้อง
ของหมวกนิรภัยลดน้อยลง หมวก ผ้�พันศีรษะ หรือแม้แต่ก�รทำ�ผมทรงสูงอ�จทำ�ให้
หมวกส�ม�รถขยับไปม�ได้ในระหว่�งก�รกระแทก กิ๊บติดผม ชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์
ใด ๆ ก็ต�มที่อยู่ข้�งใต้หมวกนิรภัยของคุณอ�จทำ�ให้คุณบ�ดเจ็บได้เมื่อหมวกนิรภัย
ถูกกระแทก

ห้ามปรับแต่งหมวกนิรภัย ห้�มนำ�ส่ิงใดม�ติดกับหมวกนิรภัย ยกเว้นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ี
ผู้ผลิตหมวกนิรภัยแนะนำ�เท่�น้ัน ซ่ึงรวมถึงสต๊ิกเกอร์หรือฉล�กก�วต่�ง ๆ ด้วย

หลีกเลี่ยงการรัดจนหายใจไม่ออก ไม่ควรให้เด็กใช้หมวกนิรภัยขณะคล�นหรือทำ�
กิจกรรมอย่�งอื่น ห�กมีโอก�สที่เด็กจะเสี่ยงต่อก�รถูกหมวกนิรภัยดึงหรือรัดคอได้เมื่อ
เด็กเข้�ไปติดอยู่ในที่หนึ่งที่ใดขณะที่สวมหมวกนิรภัยอยู่

รักษาความสะอาดของหมวกนิรภัยของคุณอยู่เสมอ ล้�งหมวกนิรภัยด้วยน้ำ�ย�ล้�ง
หรือสบู่อ่อน ๆ และน้ำ� คุณส�ม�รถซักแผ่นปรับขน�ดหมวกได้ในเครื่องซักผ้� โดยใช้
น้ำ�เย็นและปั่นเบ� ๆ ห้�มใส่ชุดแผ่นปรับขน�ดหมวกในเครื่องอบผ้� คุณส�ม�รถ
สั่งซื้อชุดแผ่นปรับขน�ดหมวกได้จ�กผู้แทนจำ�หน่�ยของคุณ

วัตถุต่าง ๆ อาจทิ่มหรือแทงเข้าไปทางช่องระบายอากาศได ้ กิ่งไม้ หิน หรือแมลงอ�จ
ทิ่มหรือทะลุผ่�นช่องเข้�ไปที่ด้�นในของหมวกนิรภัยได้

คำ�เตือน

นโยบ�ยก�รเปลี่ยนแทนชิ้นส่วน
ห�กหมวกนิรภัยของคุณถูกกระแทกภ�ยในหนึ่งปีแรกที่คุณซื้อสิ้นค้� Bontrager จะ
เปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ให้คุณฟรี ให้จัดส่งหมวกนิรภัย ค่�จัดส่งท�งไปรษณีย์ที่คุณ
สำ�รองจ่�ยไป พร้อมสำ�เน�ใบเสร็จและร�ยละเอียดของอุบัติเหตุ ไปที่แผนกบริก�รลูกค้�
ของ Bontrager เร�จะจัดส่งหมวกนิรภัยใบใหม่ให้กับคุณทันทีที่เร�ได้รับหมวกนิรภัยที่
กระแทกแล้วของคุณ
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ก�รปรับหมวกนิรภัยให้พอดี
Bontrager จัดจำ�หน่�ยเปลือกหมวกหล�กหล�ยขน�ดเพ่ือรองรับขน�ดศีรษะท่ีแตกต่�งกัน
ของผู้ใช้ ในก�รตรวจสอบขน�ดของเปลือกหมวกนิรภัยของคุณ ให้สวมหมวกลงบนศีรษะ
และว�งหมวกให้อยู่ในตำ�แหน่งท่ีถูกต้อง (ดูรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2) แต่ยังไม่ต้องล็อคหัวเข็มขัด
เข้�ด้วยกัน ขน�ดท่ีสวมได้พอดีคือขน�ดท่ีคุณสวมได้สบ�ย ๆ และไม่คับเกินไป

รูปท่ี 1 ก�รสวมหมวกนิรภัยท่ีถูกต้อง รูปท่ี 2 ก�รสวมหมวกนิรภัยท่ีไม่ถูกต้อง

ก�รปรับส�ยรัดขมับด้�นซ้�ย
1. สวมหมวกนิรภัยบนศีรษะของคุณ

2.  ปลดล็อคที่ปรับส�ยรัด (รูปที่ 3)

3.  เลื่อนที่ปรับส�ยรัดบนส�ยรัดขมับด้�นซ้�ย (รูปที่ 4) จนกระทั่งที่ปรับส�ยรัดม�อยู่ใน
ตำ�แหน่งด้�นล่�งติ่งหูของคุณ

4. จับที่ปรับส�ยรัดบนส�ยรัดขมับด้�นซ้�ยไว้ขณะที่ดึงส�ยรัดต้นคอ (รูปที่ 4) ผ่�นที่ปรับ
ส�ยรัดต้นคอด้�นซ้�ย

หัวเข็มขัดด้�นซ้�ยควรจะอยู่เกือบชิดกับที่ปรับส�ยรัด

5. ล็อคที่ปรับส�ยรัด

รูปท่ี 3 ก�รทำ�ง�นของท่ีปรับส�ยรัด รูปท่ี 4 หัวเข็มขัดด้�นซ้�ย (1) ส�ยรัดขมับด้�น 
ซ้�ย (2) และส�ยรัดต้นคอด้�นซ้�ย (3)

1

2
3

หม�ยเหตุ: ทิศท�งทั้งหมด (ด้�นซ้�ย ด้�นขว� ด้�นบน และด้�นล่�ง) จะต้องตรงกับ
ทิศท�งของหมวกนิรภัยเมื่อสวมใส่บนศีรษะ
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ก�รปรับส�ยรัดต้นคอด้�นซ้�ย
1. ถอดหมวกนิรภัยออก ดึงส�ยรัดต้นคอด้�นซ้�ย (รูปที่ 4) ผ่�นท�งด้�นหลังของหมวก

นิรภัย (รูปที่ 5) เพื่อปรับตำ�แหน่งของที่ปรับส�ยรัดด้�นซ้�ย

2. สวมหมวกนิรภัย

ห�กสวมหมวกได้ระน�บถูกต้องบนศีรษะ ตำ�แหน่งของที่ปรับส�ยรัดด้�นซ้�ยควรจะอยู่
ตรงด้�นล่�งของติ่งหู (รูปที่ 6) ทั้งส�ยรัดตรงขมับและส�ยรัดตรงต้นคอควรจะตึง
กำ�ลังดี

3. ห�กจำ�เป็น ให้ปรับส�ยรัดขมับด้�นซ้�ยอีกครั้ง (ดูที่หัวข้อก่อนหน้�นี้)

รูปท่ี 5 ตำ�แหน่งของส�ยรัดท่ีด้�นหลังของหมวก
นิรภัย

รูปท่ี 6 ตำ�แหน่งท้�ยสุดของท่ีปรับส�ยรัดด้�นซ้�ย

ก�รปรับส�ยรัดต้นคอด้�นขว�และส�ยรัดขมับด้�นขว�
1. ถอดหมวกนิรภัยออก แล้วดันที่ปรับส�ยรัดด้�นขว�ให้เปิดขึ้น

2. เลื่อนที่ปรับส�ยรัดด้�นขว�บนส�ยรัดต้นคอจนกระทั่งส�ยรัดต้นคอด้�นขว�ได้คว�ม
ย�วเท่�กับส�ยรัดต้นคอด้�นซ้�ย

3. ดึงส�ยรัดขมับด้�นขว�ผ่�นที่ปรับส�ยรัดด้�นขว�จนกระทั่งได้คว�มย�วเท่�กับส�ยรัด
ขมับด้�นซ้�ย (รูปที่ 7)

4. ล็อคที่ปรับส�ยรัด

5. สวมหมวกนิรภัยแล้วตรวจสอบคว�มพอดี
 + ที่ปรับส�ยรัดทั้งสองด้�นควรจะอยู่ตรงด้�นล่�งของติ่งหูทั้งสองข้�ง
 + ส�ยรัดตรงขมับและส�ยรัดตรงต้นคอทั้งสองด้�นควรจะตึงกำ�ลังดี 

6. ห�กจำ�เป็น ให้ปรับส�ยรัดอีกครั้ง

รูปท่ี 7 ส�ยรัดขมับด้�นซ้�ยและส�ยรัดขมับด้�นขว�ท่ีมีคว�มย�วเท่�กัน
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ก�รปรับส�ยรัดค�ง
หมวกนิรภัยได้รับก�รออกแบบให้ยึดไว้กับศีรษะด้วยส�ยรัดที่ข�กรรไกรล่�ง เร�เรียก
ส�ยรัดทั้งสองเส้นที่ห้อยลงม�จ�กที่ปรับส�ยรัดด้�นขว�ม�อยู่ที่กร�มด้�นล่�งว่�ส�ยรัด
ค�ง (รูปที่ 8) ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้ร้อยส�ยรัดค�งผ่�นหัวเข็มขัดด้�นขว�อย่�งถูก
ต้องแล้ว (รูปที่ 9)

1. ปรับคว�มย�วของส�ยรัดค�งโดยเลื่อนผ่�นหัวเข็มขัด

รูปท่ี 8 ตำ�แหน่งของส�ยรัดค�งท่ีถูกต้อง รูปท่ี 9 ก�รร้อยส�ยรัดค�งผ่�นหัวเข็มขัดและห่วง
เก็บปล�ย

2. ใส่หัวเข็มขัดด้�นขว�เข้�ในหัวเข็มขัดด้�นซ้�ย (รูปที่ 10)

3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่�คุณได้ล็อคหัวเข็มขัดแน่นหน�ดีแล้ว
 + คุณจะได้ยินเสียงดังคลิก เมื่อล็อคหัวเข็มขัดทั้งสองข้�งเข้�ด้วยกัน
 + พย�ย�มดึงส�ยรัดค�งเพื่อดึงหัวเข็มขัดให้แยกออกจ�กกัน หัวเข็มขัดทั้งสองข้�งต้อง
ไม่แยกออกจ�กกัน

ส�ยรัดค�งควรจะอยู่ในตำ�แหน่งต�มรูปที่ 8 และควรรัดอยู่พอดีที่ใต้ค�งของคุณ ห�กส�ย
รัดค�งไม่พอดี ให้ปรับส�ยรัดอีกครั้ง

4. เพื่อไม่ให้ปล�ยของส�ยรัดค�งสะบัดไปม� ให้สอดปล�ยส�ยเก็บในห่วงย�งเก็บปล�ย 
(รูปที่ 9)

รูปท่ี 10 หัวเข็มขัดของส�ยรัดค�งขณะท่ีล็อคและปลดล็อคอยู่
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ระบบปรับหมวก (ถ้�มีจัดจำ�หน่�ย)
หมวกของคุณอ�จจัดจำ�หน่�ยม�พร้อมกับระบบปรับหมวกชุดเล็ก (รูปที่ 12 ก) หรือชุด
ใหญ่ (รูปที่ 12 ข) ระบบปรับหมวกหมวกนิรภัยทั้งสองชุดนี้วิธีก�รเพิ่มเติมในก�รปรับ
หมวกให้สวมใส่ได้อย่�งแน่นหน�พอดีกับศีรษะของคุณ

รูปท่ี 12 ก ชุดเล็ก

รูปท่ี 12 ข ชุดใหญ่

ก�รถอดหมวกนิรภัย
ดึงส�ยรัดค�งเบ� ๆ แล้วกดที่แท็บทั้งสองข้�งของหัวเข็มขัด (รูปที่ 11)

รูปท่ี 11 ก�รปลดหัวเข็มขัดออกจ�กกัน
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ก�รปรับระบบปรับหมวก
1. สวมหมวกนิรภัยบนศีรษะของคุณ แต่ยังไม่ต้องล็อคส�ยรัดเข้�ด้วยกัน 

2. จัดระบบปรับหมวกให้อยู่ตรงด้�นล่�งท้�ยทอยของคุณ (ส่วนกระดูกที่ยื่นออกม�ตรง
ฐ�นกระโหลกศีรษะของคุณ) 

3. ถ้�ระบบปรับหมวกหลวมเกินไป ให้หมุนล้อปรับต�มเข็มน�ฬิก�เพื่อรัดให้แน่นขึ้น (รูป
ที่ 13 ก และ 14 ก) ถ้�ระบบปรับหมวกแน่นเกินไป ให้หมุนล้อปรับทวนเข็มน�ฬิก� 
(รูปที่ 13 ข และ 14 ข)

4. ล็อคหัวเข็มขัดของส�ยรัดค�งเข้�ด้วยกัน

5. ตรวจสอบก�รปรับ (ดูที่หน้�ถัดไป)

ถ้�ตำ�แหน่งของหมวกนิรภัยที่คุณต้องก�รอยู่ตรงปล�ยสุดของส�ยที่ส�ม�รถปรับได้ คุณ
ส�ม�รถปรับระบบปรับหมวกเพื่อให้ส�ม�รถปรับหมวกเพิ่มเติมได้ (ดูที่หัวข้อถัดไป)

รูปท่ี 13 ก ก�รรัดชุดเล็กให้แน่นข้ึน

รูปท่ี 14 ก ก�รรัดชุดใหญ่ให้แน่นข้ึน

รูปท่ี 13 ข ก�รคล�ยชุดเล็กให้หลวมลง

รูปท่ี 14 ข ก�รคล�ยชุดใหญ่ให้หลวมลง

ชุดเล็ก

ชุดใหญ่
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ก�รปรับตำ�แหน่งของระบบปรับหมวก 
1. ถอดหมวกนิรภัยออก ปรับที่ยึดและก้�นดึงของระบบปรับหมวกเพื่อปรับคว�มสูง (รูปที่ 

15) และปรับตำ�แหน่งเส้นรอบวง (รูปที่ 16)

2. ในก�รปรับคว�มสูง ให้ดึงหรือดันที่ยึดและก้�นดึงเบ� ๆ 

3. ในก�รเปลี่ยนตำ�แหน่งเส้นรอบวง (รูปที่ 16) ให้ถอดหมุดยึดที่ตรงโคนสุดของระบบ
ปรับหมวกซึ่งติดอยู่กับหมวกนิรภัยออกเบ� ๆ (รูปที่ 16)

4. ปรับส�ยแล้วใส่หมุดยึดตรงตำ�แหน่งที่ต้องก�รบนด้�นข้�งของหมวกนิรภัย

รูปท่ี 15 ตำ�แหน่งปรับคว�มสูงของชุดเล็ก รูปท่ี 16 ตำ�แหน่งปรับเส้นรอบวงของชุดเล็ก

ก�รทดสอบก�รปรับ
ทดสอบก�รปรับวิธีใดวิธีหนึ่งจ�กสองวิธีต่อไปนี้:

 + ส่�ยศีรษะของคุณไปม� หมวกนิรภัยต้องไม่ขยับไปม�บนศีรษะของคุณ
 + พย�ย�มดันหมวกนิรภัยไปท�งด้�นหน้�และด้�นหลังบนศีรษะของคุณ ถ้�หมวกนิรภัย
ขยับไปท�งด้�นหลัง ให้ปรับส�ยรัดขมับให้แน่นขึ้น ถ้�หมวกนิรภัยขยับไปท�งด้�น
หน้� ให้ปรับส�ยรัดต้นคอให้แน่นขึ้น

ห�กคุณไม่ส�ม�รถปรับหมวกได้อย่�งถูกต้อง คุณอ�จต้องเปลี่ยนเปลือกหมวกให้มีขน�ด
เล็กลง กรุณ�ปรึกษ�ผู้แทนจำ�หน่�ยหมวกนิรภัยของคุณ

ก�รตัดส�ยรัดค�งที่เกินออกม�
ถ้�คุณเลือกตัดส�ยรัดค�ง ให้เหลือคว�มย�วที่ด้�นบนของหัวเข็มขัดไว้อย่�งน้อย 1 นิ้ว 
(25 มม.)  ส�ยรัดค�งที่สั้นเกินไปอ�จทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปรับหมวกนิรภัยได้ และทำ�ให้
ไม่ส�ม�รถใช้ป้องกันได้ หลังจ�กที่ตัดส�ยรัดค�งแล้ว ให้ลนไฟตรงปล�ยของส�ยเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ส�ยหลุดลุ่ย ใช้คว�มระมัดระวังอย่�งยิ่งเมื่อลนไฟที่มีคว�มร้อนใกล้กับ
หมวกนิรภัย ส�ยรัดส�ม�รถติดไฟได้ ห้�มสัมผัสโดนไนลอนที่ลนไฟจนละล�ยเนื่องจ�ก
อ�จลวกผิวหนังได้ ให้รอจนกว่�จะเย็นก่อน
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ก�รถอดกระบังหมวก
หมวกนิรภัย Bontrager บ�งรุ่นมีกระบังหมวกแบบถอดได้ ในก�รถอดกระบังหมวก ให้
ดึงหมุดยึดออกจ�กเบ้�ในเปลือกหมวกนิรภัย (รูปที่ 17)
ข้อสังเกต: เบ้�ในเปลือกหมวกนิรภัยอ�จมีขน�ดใหญ่ขึ้นเมื่อผ่�นก�รใช้ง�นหล�ย ๆ ครั้ง 
ซึ่งอ�จทำ�ให้กระบังหมวกหลวมหรือหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจได้

ก�รใส่จุกปิดในเบ้�ของเปลือกหมวกนิรภัย
หมวกนิรภัย Bontrager บ�งรุ่นมีจุกปิดเบ้�ของเปลือกหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์เสริม (รูป
ที่ 18) ซึ่งส�ม�รถใส่ในเบ้�ของเปลือกหมวกนิรภัยเมื่อไม่ได้ใช้กระบังหมวก จุกปิดเหล่�
นี้มีไว้เพื่อคว�มสวยง�มเพื่อปกปิดเบ้�สำ�หรับใส่กระบังหมวกไว้ ในก�รใส่จุกปิด ให้แยก
จุกปิดด้�นซ้�ยและด้�นขว� แล้วกดจุกปิดลงในเบ้�สำ�หรับใส่กระบังหมวกด้�นข้�งของ
หมวกนิรภัย

รูปท่ี 19 ปรับกระบังหมวก

รูปท่ี 18 แยกจุกปิดและกดจุกปิดลงในเบ้�สำ�หรับ
ใส่กระบังหมวก

รูปท่ี 17 หมุดยึดและเบ้�ในหมวกนิรภัย

ก�รปรับกระบังหมวก
หมวกนิรภัย Bontrager บ�งรุ่นมีกระบัง
หมวกแบบปรับได้ ในก�รปรับมุมของกระ
บังหมวก ให้คล�ยสกรูยึดกระบังหมวก
ออก (รูปที่ 19) โดยใช้ประแจ L ขน�ด 
4 มม. ปรับกระบังหมวกไปยังตำ�แหน่งที่
ต้องก�ร ขันสกรูพอแค่ให้กระบังหมวกยึด
อยู่ในตำ�แหน่งที่เลือก อย่�ขันสกรูจนแน่น
ม�กเกินไป
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www.bontrager.com


