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Gecko Plejeinstruktioner

Tak for dit køb af en maritim                           
sikkerhedshjelm fra Gecko Head Gear Ltd. 
Før du bruger hjelmen for første gang, skal 

du kontrollere, at hjelmen er i                         
funktionsdygtig stand. Kontrollér, at skallen 
er intakt, og at den oppustelige foring 

fungerer. I tilfælde af fejl skal du kontakte 
leverandøren inden for 14 dage. Sørg for at leverandøren inden for 14 dage. Sørg for at 

have kvitteringen ved hånden.
Hjelme fra Gecko er udviklet til brug i et maritimt miljø 
og er ikke til brug på land. Misbrug af hjelmen ugyldiggør 
Gecko Head Gears erstatningsansvar. Husk på, at 
selvom Geckos åbne, halvåbne og fullface-hjelme    

overholder de højeste maritime sikkerhedsstandarder, 
kan ingen hjelm garantere beskyttelse imod alle       

tænkelige stød.

Hjelme fra Gecko beskytter hovedet ved at absorbere et Hjelme fra Gecko beskytter hovedet ved at absorbere et 
stød igennem delvis destruktion af skallen og       

EPS-foringen. Denne skade på hjelmen er muligvis ikke 
synlig, og derfor anbefaler vi, at hjelmen tilintetgøres og 

udskiftes efter et alvorligt stød.

Følgende oplysninger er ment som en vejledning til at Følgende oplysninger er ment som en vejledning til at 
hjælpe dig med at få det meste ud af dit Gecko Head 
Gear. Oplysningerne bør læses og forstås, før du bruger 
hjelmen for første gang. Opbevar denne vejledning, så 
du altid har den ved hånden. Versioner på andre sprog 

kan fås efter anmodning.

SIKKERHED   Halvåbne, fullface- og åbne hjelme fra Gecko opfylder BSI’s marime                  
sikkerhedsstandard PAS (Publicly Available Specificaon) 028:2002. CE type-inspekonen er 
udført af Brish Standards Instuon, Bemyndiget Organ nummer 0086, som kan kontaktes 
her: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herordshire HP2 4SQ, 
Storbritannien, tlf: +44 (0) 1442 230442.
GARANTIGARANTI   Gecko Head Gear lbyder en 12 måneders garan på alle hjelme, så længe 
hjelmene vedligeholdes i henhold l disse plejeanvisninger. Kontakt den oprindelige 
leverandør, hvis du skulle have spørgsmål eller problemer.
MODELLER   MODELLER   Gecko er ald på udkig eer måder at opmere deres hjelme på, og hver gang 
en større modifikaon finder sted, udstedes der et nyt modelnummer. Den åbne hjelm fra 
Gecko er aktuelt på 11. udgave (MK11), og Geckos fullface- og halvåbne hjelme er på 10. 
udgave (MK10). Bemærk venligst, at noget af vores lbehør er udviklet l at være kompabelt 
med en bestemt hjelm. Derfor bør du kontrollere dee, før du køber.
LEVETID   Hjelme fra Gecko har en anbefalet leved på fire år, baseret på 300 arbejdsmer pr. 
år, hvoreer hjelmen bør udskies.
DAGLIG PLEJE   DAGLIG PLEJE   Eer brug i nærheden af saltvand bør hjelmen skylles i ferskvand og slles l 
tørre, før den opbevares. Hjelmen bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted ved stuetem-
peratur. Hjelmen må ikke udsæ es for direkte sollys. Hvis din Gecko har visirbeslag, skal visiret 
med jævne mellemrum aages og beslagene smøres med vaseline for at forhindre                 
rustdannelse.
REPARATION OG MODIFIKATIONER   Du udsæ er muligvis dig selv for fare, hvis du 
anvender en hjelm, der er blevet modificeret eller hvor originale komponenter er blevet 
aaget. Reparaon og modifikaoner bør udføres af producenten. Det anbefales, at du ikke 
anvender maling, opløsningsmidler, klæbemidler og selvklæbende mærkater på hjelmen med 
undtagelse af den Gecko-mærkat, der medfølger i emballagen.
OPPUSTELIG FORING   Den patenterede oppustelige foring kan nemt udskies, hvis dee 
skulle blive nødvendigt.

Håndtering Instruktioner
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Gecko Plejeinstruktioner
Brugerinstruktioner

Det er af afgørende betydning, at din hjelm fra Gecko har den korrekte 
størrelse. Hvis ikke, kan det være, at hjelmen ikke bliver siddende og 
derfor ikke kan beskye dit hoved i lfælde af en kollision.  Følg disse 
anvisninger for at sikre, at din Gecko passer korrekt, hver gang du 
bruger den.
Hjelme fHjelme fra Gecko er designet l at passe l hovedstørrelser imellem 56 
og 63 cm (åben hjelm), 57 og 62 cm (fullface-hjelm/halvåben hjelm) eller 
53-56 cm/57-59 cm (surf). Hvis dit hoved er større, kan det blive         
nødvendigt med speciallpasning af hjelmen. Kontakt venligst Gecko 
Head Gear for at høre nærmere.

1. LUK LUFTEN UD AF FORINGEN

Træk i den røde venl, der sidder på 
enden af det klare rør ved hagestroppen. 
Dee lader overskydende lu ud af 
foringen, når du tager hjelmen på.

2. TAG HJELMEN PÅ

Tag hjelmen på, så pandesekonen 
sidder lige over øjenbrynene. Spænd ikke 
hagestroppen endnu.

3. PUST FORINGEN OP IGEN

NoNogen lu forbliver i foringen, når venlen er 
åben. Foringen pustes helt op ved at blæse i 
venlen, indl du mærker, at hjelmen sidder 
tæt om hovedet. Luk dereer venlen. En 
steril vådserviet    medfølger, så du kan 
rengøre venlen eer oppustning.

4. RYST PÅ HOVEDET

En hjelm, der sidder En hjelm, der sidder tæt om hovedet, vil 
næsten ikke bevæge sig, når du ryster 
hovedet fra side l side. Du bør derfor 
udføre denne prøve med din Gecko. Når du 
er lfreds med den måde, hjelmen sidder 
på, skal du fastgøre spændet under hagen 
og spænde stropperne godt.

Hvis du har fulgt disse anvisninger, men føler, at hjelmen alligevel ikke 
passer, eller størrelsen ikke er korrekt, anbefaler vi, at du ikke anvender 
hjelmen.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du besøge vores webside 
eller kontakte os som vist nedenfor eller skrive l os her:
Gecko Head Gear Ltd
14B Kings Hill Industrial Estate, Bude
CorCornwall , EX23 8QN, ENGLAND


