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THUDGUARD HAT 19535-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTENTS 
1 x Thudguard Hat 
 
USE 
This product is intended for babies and toddlers 7 months to 2+ years (approx 40-50cm 
head circumference.  The design allows for over a 10cm head growth.  Thread the 
elasticated chin strap through the slit in the opposite side and secure using the attached 
Velcro®.  The straps should not cover the child’s ears.  The child’s vision should not be 
obscured.  Position the hat so that the forehead is protected by the hat.  Do not push too 
far over the back of the head.  Make sure the hat feels comfortable.  Do not attempt to 
modify the hat, remove anything from it or add any accessories to it.  This product is not 
for use when child is sleeping, climbing, cycling, skateboarding or skating 
 

SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
This product is not intended as a substitute for careful supervision.   
Any head injury sustained, whether wearing a hat such as this or not, needs appropriate 
action. 
Discard and destroy the hat should it be subjected to a severe impact. 
Be careful of overheating in all weathers and environments – the ventilation holes will let 
out some heat but the child’s comfort and temperature should be checked often.  Do not 
use if the child is unwell or running a temperature or fever. 
 

STORAGE  
Store in a safe, dry, indoor place.  Store under 30ºC. 
 
CLEANING  
Hand wash only in cool water.  Air dry.  Do not tumble dry.  Do not bleach.  Do not dry 
clean. 
 

SPECIFICATION 
Weight: approx 100g 
Complies with DTI PPE Category II (89/686/EEC) 
This is not an equestrian or cycling helmet – it will not offer the same level of protection.  
The Thudguard Hat is intended to minimise the severity of bumps and bruises. 
No liability can be accepted for any damage caused by improper use of this product 
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CAPACETE THUDGUARD 19535-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONTEÚDO 
1 x Capacete Thudguard 
 

UTILIZAÇÃO 
Este produto destina-se a bebés e crianças com idades entre os 7 meses e os dois anos 
(aproximadamente 40-50cm de circunferência da cabeça). O design permite o 
crescimento da cabeça em cerca de 10cm. Enfie a cinta elástica através da abertura no 
lado oposto e fixe utilizando o velcro que tem preso. As fitas não devem cobrir as orelhas 
da criança. A visão da criança não deve ficar obstruída. Coloque o capacete de forma que 
a testa fique protegida. Não coloque o capacete demasiadamente na nuca. Verifique se o 
capacete está confortável. Não tente modificar o capacete, remover alguma coisa dele ou 
acrescentar algum tipo de acessórios. Este produto não deve ser utilizado quando a 
criança estiver a dormir, a trepar, a andar de bicicleta ou de skate. 
 

SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Este produto não é um substituto de uma supervisão cuidadosa. 
Qualquer ferimento sofrido quando estiver a utilizar um capacete como este ou não, 
necessita de uma acção apropriada. 
Descarte e destrua o capacete se este sofrer um impacto severo. 
Tenha cuidado com o sobreaquecimento em todas as condições climatéricas e ambientes 
– os buracos de ventilação deixam sair algum calor mas o conforto da criança e a 
temperatura devem ser verificados regularmente. 
Não utiliza se a criança não se sentir bem, se estiver quente ou com febre. 
 

ARMAZENAMENTO 
Guarde num local seguro, seco e dentro de casa. Guarde a temperaturas inferiores a 30º. 
 

LIMPEZA 
Lave apenas à mão com água fria. Deixe secar ao natural. Não seque na máquina. Não 
utilize lixívia. Não lave a seco. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
Peso: Aproximadamente 100g 
Em conformidade com DTI PPE categoria II (89/686/EEC) 
Este não é um capacete equestre ou de ciclismo – não proporciona o mesmo nível de 
protecção. O capacete Thudguard destina-se a minimizar a gravidade das colisões e 
contusões. Não pode ser aceite qualquer tipo de responsabilidade causada pela utilização 
incorrecta deste produto.    


