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WAARSCHUWING!
Een helm heeft een beperkte levensduur en moet worden vervangen als deze duidelijke tekenen
van slijtage vertoont. Als de helm niet goed past, of is aangepast kan hij niet goed beschermen.
Lees en volg alle instructies in deze handleiding. Als u de instructies niet volgt, kan dit resulteren in
ernstig of dodelijk letsel.
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BESCHERMING TEGEN BEPERKTE BOTSING
Geen enkele helm kan tegen alle soorten botsingen beschermen. De helm is ontworpen om schokken
op te vangen door een gedeeltelijke vernietiging van de kap en de rand. Deze schade is niet altijd
zichtbaar. Daarom moet een helm die een zware klap heeft ondergaan, worden vernietigd en
vervangen, ook al lijkt hij onbeschadigd te zijn. Als ze goed gedragen worden, kunnen helmen helpen
bij het beperken van veel ongelukken. Maar de kracht van een botsing, zelfs bij een lage snelheid, kan
ernstig letsel of de dood veroorzaken. Energie-absorberende materialen die in veiligheidshelmen
worden gebruikt, zijn ontworpen om bij een botsing in te drukken. Soms kan de kracht het materiaal
volledig indrukken. Als dat gebeurt, wordt een deel van de klap overgebracht naar het hoofd. Als deze
kracht sterk genoeg is, kan dit ernstig letsel of de dood ten gevolge hebben. Omdat de variabelen bij
elk ongeluk verschillen, is het onmogelijk om te voorspellen hoe of wanneer dit kan optreden.

WAARSCHUWING!
De helmen van Giant en Liv zijn ontworpen om te helpen beschermen tegen hoofdletsel bij deelname
aan normale ﬁetsactiviteiten.Ze zijn niet ontworpen ter bescherming bij andere activiteiten zoals
bergbeklimmen, skiën, snowboarden , skateboarden, motorrijden, of snelle sporten zoals motorraces,
autoraces enz.

HELMEN BESCHERMEN NIET TEGEN ALLE HOOFDLETSEL
Sommige verwondingen worden niet door een directe botsing veroorzaakt maar zijn het gevolg van
ﬂink naar achteren en naar voren schudden. Veiligheidshelmen zijn niet ontworpen om dit type letsel
te voorkomen.
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HELMEN KUNNEN NIET BESCHERMEN WAT ZE NIET BEDEKKEN
Veiligheidshelmen bieden geen bescherming voor de hals, of andere delen van het hoofd die niet
bedekt zijn. Zorg er voor dat de helm goed past. De riemen moeten correct worden ingesteld en
vastgemaakt om de helm stevig op zijn plek te houden.
VOOR EEN MAXIMALE BESCHERMING MOET U ALTIJD:

• Een helm dragen, waar en wanneer u ook rijdt.
• Een helm van de juiste maat dragen, ontworpen voor de sport waaraan u deelneemt.
• Veilig rijden en alle verkeersregels volgen.
• De helm aan de voorkant laag dragen om uw voorhoofd te beschermen.
• De kinband strak aantrekken en alle gespen goed vastmaken.
• De instellingen elke keer controleren wanneer u uw helm opzet.
• Uw helm en riemen regelmatig op tekenen van schade of slijtage controleren. Vervang de helm
direct als deze zichtbare tekenen van slijtage of schade vertoont.
• De helm na een ongeluk vervangen, ook als er geen zichtbare schade is aan de helm.
• ALLEEN zachte zeep en water gebruiken bij het schoonmaken van de helm.
• De helm op een koele droge plaats bewaren.

VOOR EEN MAXIMALE BESCHERMING MOET U NOOIT:

Bevestigingen aanbrengen aan de helm behalve degene die door de fabrikant van de helm worden
geadviseerd
• De helm met een losse gesp dragen.
• Iets onder uw helm dragen.
• Deze helm dragen terwijl u op een motor of ander gemotoriseerd voertuig rijdt.
• Overbodige risico's nemen alleen omdat u een helm draagt.
•

WAARSCHUWING!
HELM PASSEN
Om eﬀectief te zijn, moet een helm goed passen en op de juiste wijze worden gedragen. Om de juiste
pasvorm te controleren, moet u de helm opzetten en de aangegeven aanpassingen aanbrengen. Maak
het bevestigingssysteem goed vast. Pak de helm vast en probeer hem naar voren en naar achteren te
draaien. Een goed passende helm moet comfortabel zitten en mag niet naar voren of naar achteren
bewegen waardoor het voorhoofd vrij komt. De helm kan enkel goed beschermen wanneer deze goed
past.
Volg deze vijf eenvoudige stappen om te leren hoe u de helm goed past en draagt. U hebt een spiegel
nodig.
STAP 1: JUISTE PLAATSING
Draag de helm aan de voorkant laag om uw voorhoofd te beschermen. Zie afbeelding A hieronder
voor de juiste manier om een helm te dragen.
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BELANGRIJK: Alle instellingen voor het passen MOETEN worden uitgevoerd met de helm in de juiste
positie. Als u dit niet doet, levert dat een slechte pasvorm op en kan de helm verschuiven of van uw
hoofd afkomen tijdens een ongeluk.
STAP 2: DE RIEMEN AANPASSEN
DE RIEMEN VOOR EN ACHTER MOETEN BIJ ELKAAR KOMEN OP EEN PUNT IETS ONDER EN VOOR UW
OREN. ZIE AFBEELDING B VOOR DE JUISTE STAND.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
REINIGEN
De helm kan beschadigen en zijn werking verliezen door petroleum of op petroleum gebaseerde
producten, schoonmaakmiddelen, lijm enzovoort, zonder dat deze schade zichtbaar is voor de
gebruiker.
Helmen zijn gemaakt van materiaal dat snel wordt aangetast door veel huidshoudelijke schoonmaakartikelen. Met name op petroleum gebaseerde schoonmaakmiddelen zijn gevaarlijk. Ze kunnen een helm
beschadigen zodat de beschermende mogelijkheden sterk teruglopen. Voor het beste resultaat
gebruikt u alleen een zachte doek of spons, warm water en zachte zeep om de helm te reinigen.

OPSLAG
Veeg na elk gebruik met een zachte doek vuil van de helm. Als u hem volgens de bovenstaande
aanwijzingen reinigt, moet u hem aan de lucht laten drogen en vervolgens opbergen op een koele en
droge plek. Overmaat aan warmte en rechtstreeks zonlicht kunnen de helm aantasten. Van beschadigde helmen ziet het oppervlak er onregelmatig of met bobbels uit.

WAARSCHUWING!
Gebruik de helm NOOIT als u vermoed dat hij is beschadigd door blootstelling aan warmte of zon.
VEILGHEIDSTIPS VOOR HET FIETSEN
1. Fietsen moet plezierig zijn. Rijd defensief; uw veiligheid is uw eigen verantwoordelijkheid.
2. Draag altijd uw helm, hoe kort de rit ook is. Ongelukken kunnen overal en op elk moment
optreden.
3. Let goed op weggebruikers die vóór u afslaan. In zo'n geval zien chauﬀeurs ﬁetsers heel slecht.
4. Draag helder gekleurde kleding.
5. Houd u aan alle verkeersregels.
6. 's Nachts ﬁetsen is veel gevaarlijker dan overdag ﬁetsen. Kinderen moeten nooit 's nachts ﬁetsen
en dat doen, moeten zorgen dat de verlichting werkt en dat reﬂectoren aanwezig zijn. Neem
contact op met uw handelaar over uitrusting om 's nachts veilig te ﬁetsen.
7. Let op geparkeerde auto's. Deuren kunnen plotseling open gaan.
8. Ga er nooit van uit dat een autorijder u kan zien. Wees altijd alert en probeer om zichtbaar te zijn.
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WAARSCHUWING!
GEBRUIK FIETSHELMEN ALLEEN VOOR FIETSEN, NIET OM IN SPEELTUINEN TE SPELEN.
Deze helm moet niet worden gedragen door kinderen tijdens het klauteren of andere activiteiten
waarbij het gevaar aanwezig is voor ophangen of wurging als het kind vastraakt terwijl het de helm
draagt. Kinderen moeten altijd een helm dragen als ze ﬁetsen, maar de helm afdoen als ze van de ﬁets
zijn gestapt. De U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) waarschuwt voor een "verborgen
gevaar" voor verstikken als een kind een ﬁetshelm draagt tijdens andere activiteiten dan ﬁetsen. De
helm van het kind kan achter speeltuig, bomen of andere vaste voorwerpen blijven haken waardoor
het zichzelf ophangt.

BEPERKTE GARANTIE
1-1 Giant garandeert aan de oorspronkelijke koper van het Giant-helmproduct dat deze vrij is van
defecten in materiaal en uitvoering gedurende de volgende aangegeven perioden:
(1) Garantie voor 1 jaar
(2) Volgens de EU-richtlijnen inzak productgarantie vallen verbruiksgoederen die binnen de EU zijn
verkocht, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de originele aankoopdatum, onder een garantie.
Giant volgt de EU-richtlijnen inzake productgarantie om voor landen binnen de EU een 2-jarige
garantie te bieden.
1-2 Beperkte remedie
(1) Tenzij anders aangegeven, is de enige remedie onder bovengenoemde garantie of enige andere
geïmpliceerde garantie, beperkt tot de vervanging van defecte producten waarvan de waarde gelijk
of groter is, en naar eigen goeddunken van Giant. Deze garantie start vanaf de aankoopdatum, is
alleen van toepassing op de oorspronkelijke aankoper en kan niet worden overgedragen. Giant zal
in geen geval verantwoordelijk zijn voor enige directe, incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder
beperking, schade met betrekking tot persoonlijk letsel, aan eigendommen of ﬁnanciële verliezen,
zij het op basis van contract, garantie, nalatigheid, aansprakelijkheid of enige andere theorie.
1-3 Uitzonderingen
De bovenstaande garantie, of enige andere geïmpliceerde garantie dekt niet het volgende:
(1) Normale slijtage aan onderdelen.
(2) Modiﬁcaties van de oorspronkelijke toestand.
(3) Gebruik van het prouct voor abnormale, competitieve en/of commerciële activiteiten of voor
andere doeleinden dan waar het product voor was ontworpen.
(4) Schade veroorzaakt door falen de gebruikershandleiding/-instructies van het product te volgen.
(5) Schade aan structuurverf en decalcomanie als resultaat van deelname aan wedstrijden, springen,
afdalingen en/of trainingen voor dergelijke activiteiten of evenemenenten of als resultaat van
blootstelling van het product aan, of bediening van het product onder ernstige omstandigheden of
moeilijk klimaat.
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1-4 Attentie
(1) Giant geeft geen andere garanties, nadrukkelijk of impliciet, uit. Alle geïmpliceere garanties,
inclusief de garanties voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde, zijn
beperkt tot de tijdsduur van de hierboven genoemde garanties. Bepaalde
rechtsstaten/-landen staan uitsluiting of beperking van schade toe; de hierboven genoemde
beperking of uitzondering is mogelijk niet van toepassing op u.
(2) Enige claim tegen deze garantie moet via een bevoegde Giant-handelaar of –distributeur worden
uitgevoerd. Er wordt een aankoopbewijs vereist. Een claim van buiten het land van aankoop, kan
aan tarieven en aanvullende beperkingen worden onderworpen. Voordat enige garantieclaim kan
worden verwerkt, moet het betreﬀende product bij Giant zijn geregistreerd met behulp van het
aankoopbewijs, of enige ander bewijs van de datum van aankoop.
(3) De tijdsduur en details van de garantie kan per land verschillen. Deze garantie geeft u speciﬁeke
juridische rechten en deze rechten kunnen van plaats tot plaats verschillen. Deze garantie heeft
geen invloed op uw statutaire rechten.

WERELDWIJDE INFORMATIE
Bezoek ons online op www.giant-bicycles.com voor een
Giant dealer bij u in de buurt.
Bezoek ons online op www.liv-cycling.com voor een
Liv dealer bij u in de buurt.
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All Giant and Liv helmets are tested according to international standards for bicycle helmets, both
in-factory and at certiﬁed thirdparty facilities.
The helmet complies with EU 2016/425 EN1078:2012+A1 Helmets for
pedal cyclist and users of skateboards and roller skates
The EU declaration of Conformity can be viewed and downloaded
from https://www.giant-bicycles.com/global/manuals
Tested By : ACT lab LLC
Notiﬁed body :
Teleﬁcation B.V. #0560
Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn, The Netherland

Notiﬁed body:
SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare,
Somerset, BS22 6WA, United Kingdom
Notiﬁed body No.:0120
Giant Manufacturing Co., Ltd
19, Shun-Farn Road, Tachia Distr., Taichung City, 43774, Taiwan R.O.C
www.giant-bicycles.com

