
Maattabel

PASSEN

Hoe meet je je hoofd

Wikkel een flexibel meetlint rond het grootste deel van uw hoofd ongeveer 1/2 "of 1,25 cm boven de bovenkant
van uw oor. Pro-tip: u kunt een touwtje gebruiken als u geen flexibel meetlint heeft, meet het touwtje vervolgens
met een meetlint of liniaal. Als je jezelf opgemeten hebt, kijk dan in onze maattabel om je maat te vinden.   

Hoe het passysteem aan te passen

Sommige helmen zijn uitgerust met een passysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de helm comfortabeler en
veiliger op het hoofd zit tijdens het rijden. Passystemen hebben geen invloed op het vermogen van de helm
om op te blijven bij een ongeval. Alleen het bovenstaande retentiesysteem doet dat.  

Deze passystemen worden meestal geïdentificeerd als een wijzerplaatachtig systeem aan de achterkant van de
helm. Veel van deze draaisystemen kunnen aan de binnenkant van de helm omhoog of omlaag worden afgesteld
voor meer comfort. Ze kunnen soms ook naar voren en naar achteren worden versteld voor meer
comfort. Controleer de binnenkant van de helm op inkepingen en probeer, indien beschikbaar, verschillende
configuraties van het passysteem om de meest comfortabele pasvorm te vinden.

Pas de inklikpennen nooit aan op een locatie die niet specifiek is ontworpen voor het opnemen van de
afstelpennen. Door de draaiknop met de klok mee of tegen de klok in te draaien, kan het passysteem van de helm
samentrekken of uitzetten om beter bij de gebruiker te passen. Sommige knoppen moeten mogelijk naar binnen
worden gedrukt voordat ze worden gedraaid om correct te worden geactiveerd.

 

Hoe de bandjes te verstellen

1.  Plaats eerst de helm zo op uw hoofd dat de onderste voorrand zich ongeveer 3,8 cm boven uw wenkbrauw
bevindt. Uw helm mag niet achterover op uw hoofd staan   ( figuur 1 ). Als de helm goed op uw hoofd zit, moeten
zowel de voorste als de achterste banden gelijkmatig gespannen zijn, met de bandgeleiders net onder de oren
( figuur 2 ). Als de riemen ongelijk zijn, kunnen ze worden aangepast door ze door de achterkant van de helm te
trekken.



2.  Om de lengte van de banden aan te passen, gebruikt u de bandgeleiders om de aanpassingen omhoog of
omlaag te maken, zodat de bandgeleider zich net onder het oor bevindt. Elke speling in de riem moet door de
kingesp worden getrokken. De losse uiteinden van de riem moeten dan minimaal een halve inch door de rubberen
"O" -ring worden gehaald. De bandjes mogen je oren niet bedekken.

3.  Sluit vervolgens de kingesp en span de gecombineerde banden aan tot ze comfortabel onder je kin zitten, en
zo ver naar achteren richting de keel als comfortabel is. Plaats de gesp zo dat deze zijdelings gecentreerd is. Om
te zien of uw riemen correct zijn afgesteld, probeert u de helm zowel aan de voorkant als aan de achterkant af te
trekken. Als het naar voren kan worden gekanteld, trek dan de rugbanden aan. Als het naar achteren kan worden
gekanteld, trek dan de voorste banden aan.

Als de helm na afstelling niet goed past, gebruik de helm dan niet! Kies een andere maat en/of model helm die
past en goed af te stellen is.


