
SC BIMAX UNIC DISTRIBUTION SRL

Tel/WhatsApp: 0765505950 CIF: RO35336241 | NORC: J06/723/2015 

MANUAL UTILIZARE 
CĂȘTI AWINA
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1 INFORMATII GENERALE
Casca de protectie AWINA
Instructiuni de folosire.
Important:
Casca respectă standardele CE/ECE
IMPORTANT:
CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA CASTĂ

2 UTILIZARE
O cască de protecție oferă protecție personală și poate fi utilizată în conformitate cu reglementările 
rutiere aplicabile.
Pentru a utiliza corect casca, vă rugăm să vă familiarizați cu caracteristicile, potrivirea și îngrijirea 
acesteia citind cu atenție acest manual.

PROTECȚIE ȘI VENTILAȚIE
Carcasa exterioară face casca dvs. una dintre cele mai ușoare din clasa sa, oferind în același timp 
rezistență și durabilitate excelenta. Un număr orificii de ventilație cu canale de aer interne lasă aerul să 
treacă prin interiorul căștii
si peste frunte pentru racire maxima.

POTRIVIRE CASCA
O cască trebuie să se potrivească corect pentru a oferi o protecție adecvată. Apoi, după fixare, nu se va
mișca înainte și în spate sau în lateral. Pentru a vă asigura o potrivire bună, încercați diferite combinații 
de mărimi pentru a obține cea mai bună potrivire la forma capului tău.

SISTEM DE PRINDERE
Casca dumneavoastră are o cataramă care vă permite să deschideți și să închideți rapid fără a 
schimba potrivirea. Cureaua trebuie tensionată uniform și confortabil. Puneți casca bine pe cap și fixați 
catarama.
Dacă cureaua este slăbită, strângeți-o după îndepărtarea căștii. Pentru a face acest lucru, țineți 
catarama cu o mână, apoi trageți prin ea centura liberă.
PRUDENȚĂ:
Casca trebuie să se potrivească perfect și uniform pe cap.
Catarama trebuie să fie întotdeauna fixată atunci când utilizați casca.
Este important ca casca să se potrivească confortabil și să fie prinsă pentru siguranță maximă.
Toate setările trebuie verificate de fiecare dată când se poartă casca pentru a se asigura că este 
întotdeauna în stare bună de funcționare.

ÎNGRIJIREA CĂȘTILOR ȘI DEPOZITAREA CĂȘTILOR
Curățați carcasa căștii numai cu săpun ușor și apă. Utilizarea oricărui solvent, vopsea sau autocolante 
poate deteriora casca și o faceți nesigură în cazul unui accident. Casca trebuie depozitată și
transportată într-o cutie sau ambalaj care o protejează de deteriorări mecanice și temperaturi ridicate.
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NU DEPOZITA CASCA LA TEMPERATURILE ÎNALTE
Casca va fi deteriorată dacă este expusă la temperaturi peste 65°C. Vehiculele întunecate sau sacii pot
atinge aceasta temperatura în zilele caniculare. Daunele cauzate de temperatură ridicată constă în 
formarea de deformații, iar suprafața caștii devine neuniformă și formată de vezicule. 

INFORMAȚII IMPORTANTE
Carcasa căștii este proiectată pentru a absorbi forța impactului prin distrugere parțială sau completă. 
Dacă deteriorarea este vizibilă, după impactul din timpul căderii, casca trebuie distrusă sau înlocuită cu 
una nouă.
Din păcate, unele accidente implică leziuni ale capului pe care o cască nu le poate preveni. În funcție 
de tipul de impact, chiar la viteze reduse există posibilitatea de rănire la cap gravă sau mortală. 
Conduceți întotdeauna foarte atent și citiți cu atenție manualul de utilizare al căștii.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA CĂȘTILOR PENTRU NOAPTE
Dacă pe viziera unei căști scrie „numai pentru utilizare în timpul zilei”, casca nu trebuie folosită pentru
conducere pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate slabă.

Casca de protecție este concepută și destinată numai utilizării în timpul conducerii vehiculelor în 
conformitate cu reglementările în vigoare și respectând regulile de circulatie. Nu este destinată și nu va 
oferi o protecție suficientă în sporturile extreme de ciclism și motociclete.
Nicio cască nu poate proteja purtătorul de toate impacturile neprevăzute. Cu toate acestea, pentru o 
protecție maximă, trebuie purtată o cască.

Importator UE:
FHU WILMAT 
Acest manual se aplică căștilor tip: TN-8686 ; TN-8661; TN-8636; TN-003; TN-8696
 TN-8616; TN-8689; TN-0700, TN-8679, TN-8658, JK-316
FABRICAT IN CHINA
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