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   Gecko Zorginstructies

Dank u voor de aankoop van een veiligheidshelm 
van Gecko Head Gear Ltd. Voordat u de helm 

voor het eerst gebruikt, moet u controleren of de 
helm volledig in orde is; controleer of de        

helmschaal intact is en de opblaasbare voering 
functioneert. Indien u een defect constateert, 
moet u binnen 14 dagen contact opnemen met de 

leverancier met overlegging van het                  leverancier met overlegging van het                  
aankoopbewijs.

De helmen van Gecko zijn bedoeld voor gebruik in een 
mariene omgeving en niet aan land. Houd er rekening mee 
dat Gecko Head Gear bij misbruik van de helm niet langer 
aansprakelijk is. Houd ook voor ogen dat hoewel de helmen 
van Gecko die het gezicht onbedekt laten, helmen met 
uitsparingen en de integraalhelmen aan de hoogste             

veiligheidsnormen voldoen, geen enkele helm bescherming 
kan bieden tegen alle mogelijke inslagrisico’s. kan bieden tegen alle mogelijke inslagrisico’s. 

De helmen van Gecko beschermen het hoofd door de schok 
van een botsing te absorberen door middel van de    

gedeeltelijke vernietiging van de helmschaal en de voering 
van EPS (geëxpandeerd polystyreen). Deze schade is      

misschien niet zichtbaar. Daarom raden we u aan de helm na 
een significant ongeval te vernietigen en te vervangen. 

De volgende informatie dient als richtlijn om u te helpen 
optimaal te profiteren van de Gecko-helm. U dient deze te 
hebben gelezen en te begrepen voordat u de helm voor het 
eerst gebruikt. Bewaar deze instructies, zodat u ze later kunt 
raadplegen. Versies in andere talen zijn op aanvraag           

verkrijgbaar.

VEILIGHEID   De helmen met uitsparingen, de integraalhelmen en de helmen die het gezicht 
onbedekt laten voldoen aan de BSI-norm voor marieme veiligheid PAS (Publicly Available    
Specificaon, openbaar toegankelijke specificae) 028:2002. Het onderzoek naar het CE-type is 
uitgevoerd door het Brish Standards Instuon, nummer van de aangemelde instane 0086, te 
bereiken op het volgende adres: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, 
Herts HP2 4SQ, Verenigd Koninkrijk, Tel: +44 (0) 1442 230442.
GARANTIE   GARANTIE   Gecko Head Gear biedt een beperkte garane van 12 maanden voor alle helmen 
zolang deze in goede staat zijn gehouden overeenkomsg de verzorgingsinstruces. Neem 
contact op met de originele leverancier als u vragen of problemen hebt.
MODELLEN   MODELLEN   Gecko zoekt aljd naar nieuwe manieren om de helmen te verbeteren. Telkens als 
er een belangrijke wijziging wordt aangebracht, wordt er een nieuw modelnummer                 
geïntroduceerd. De meest recente versie van de helm van Gecko die het gezicht onbedekt laat is 
11 (MK11) en voor integraalhelmen en de helmen met uitsparingen is dat 10 (MK10). Sommige 
van onze accessoires zijn alleen compabel met een specifiek model helm. Controleer dit dus 
voordat u deze aanscha.
BRUIKBAARHEIDSDUUR   BRUIKBAARHEIDSDUUR   Helmen van Gecko gaan vier jaar mee op basis van een gebruik van 
300 uur per jaar. Daarna dient de helm te worden vervangen.
DAGELIJKSE VERZORGING   Na ieder gebruik in de buurt van zout water moet de helm met 
zoet water worden gereinigd en volledig drogen voordat deze wordt opgeborgen. Berg de helm 
bij kamertemperatuur op in een schone, droge, veilige omgeving uit de buurt van direct zonlicht. 
Als de helm is voorzien van vizierbouten, verwijder dan regelmag het vizier en smeer de bouten 
in met vaseline om roest te voorkomen.
REPARATIES EN WIJZIGINGEN   REPARATIES EN WIJZIGINGEN   U stelt uzelf mogelijk bloot aan gevaar door een helm te     
gebruiken die is aangepast of waarvan originele onderdelen zijn verwijderd. Alle reparaes of 
wijzigingen moeten worden uitgevoerd door de producent. We raden u aan geen verf,         
oplosmiddelen, kleefmiddelen of sckers aan te brengen op uw helm, met uitzondering van de 
scker van Gecko die in het pakket is bijgesloten.
OPBLAASBARE VOERING De gepatenteerde opblaasbare voering kan desgewenst gemakkelijk 
worden vervangen.
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   Gecko Zorginstructies
Gebruikersinstructies

Het is van vitaal belang dat uw helm van Gecko goed past, anders blij deze 
misschien niet op zijn plaats zien en biedt deze geen bescherming voor uw 
hoofd bij een botsing. Volg deze instruces op, zodat de helm goed zit telkens 
wanneer u de helm gebruikt.

De helmen De helmen van Gecko passen op hoofden met een omtrek van 56-63 cm (gezicht 
onbedekt), 57-62 cm (integraalhelm of helm met uitsparingen) of 53-56 
cm/57-59 cm (surfen). Als de omtrek van uw hoofd buiten deze bereiken valt, 
moet een specialist wellicht uw helm aanpassen. Neem daarvoor contact op met 
Gecko Head Gear voor meer informae.

1. VOERING LEEG LATEN LOPEN 

Trek de rode klep open aan het uiteinde 
van de doorzichge buis naast de kinband; 
hiermee kan overtollige lucht uit de voering 
stromen als u de helm op zet.

2. ZET DE HELM OP

Zet de helm zo op uw hoofd dat het      
voorhoofdgedeelte net boven de          
wenkbrauwen zit. Zet de helm op dit 
moment nog niet vast met het kinbandje.

3. BLAAS DE VOERING WEER OP

Er blij nog Er blij nog wat lucht achter in de voering 
als de klep open staat. Blaas de voering op 
door in de klep te blazen totdat u voelt dat 
de helm preg op uw hoofd zit. Duw 
daarna de klep dicht. Er is een steriel doekje 
meegeleverd om de klep na het opblazen 
van de voering schoon te maken. 

4. SCHUD UW HOOFD

EEen helm die goed zit zal nauwelijks van 
plaats veranderen als u uw hoofd heen 
en weer schudt. Voer deze test uit. Als u 
tevreden bent met de manier waarop de 
helm zit, borg dan het kinbandje en trek 
het strak.

Als u deze instruces hebt opgevolgd maar merkt dat de helm niet 
goed zit of te groot of te klein is, raden wij u af die helm te gebruiken.

Kijk voor meer informae op onze website of neem contact met ons op 
via de onderstaande gegevens, of schrijf naar ons op het onderstaande 
adres: 

Gecko Head Gear Ltd
14B Kings Hill Industrial Estate, Bude, Cornwall, EX23 8QN, ENGELAND


