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Gecko Instruções de cuidado

Obrigado por ter adquirido um capacete de segurança 

marítima da Gecko Head Gear Ltd. Antes da primeira uti-

lização, verique se o capacete está em perfeitas condições 

de funcionamento; verique se o casco está intacto e se o 

forro insuável está a funcionar. Em caso de falha, entre em 

contacto com o fornecedor no prazo de 14 dias com o com-

provativo de compra.

Os capacetes Gecko são desenhados para utilização num 

ambiente marítimo e não se destinam a utilização em situ-

ações terrestres. Não esqueça de que a utilização indevida 

do capacete irá invalidar qualquer responsabilidade da 

Gecko Head Gear. lembre-se de que, enquanto os capacetes 

Gecko de rosto aberto, parcialmente ou totalmente 

cortados cumprem os mais elevados padrões de segurança 

marítima disponíveis, nenhum capacete pode garantir marítima disponíveis, nenhum capacete pode garantir 

proteção contra todos os impactos possíveis.

Os capacetes Gecko protegem a sua cabeça, absorvendo o 

choque de um impacto através da destruição parcial do 

casco e do forro EPS. Este dano pode não ser visível e, por 

isso, recomendamos que o capacete seja destruído e substi-

tuído na sequência de um impacto signicativo.

As informações seguintes são fornecidas na forma de um 

guia para ajudar a obter o máximo do seu Gecko Head Gear 

e devem ser lidas e compreendidas antes da primeira uti-

lização. Conserve estas instruções para referência futura, 

estando disponíveis mediante solicitação outras versões em 

idiomas alternativos.

SEGURANÇA Os capacetes Gecko de rosto aberto, parcialmente ou totalmente 
cortados cumprem a norma de segurança marítima BSI, (PAS, publicamente dis-
ponível) 028:2002. O exame do tipo CE foi conduzido pela British Standards Institu-
tion, órgão noticado número 0086, que pode ser contactado em; BSI Product 
Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, Reino Unido, Tel: 
+44 (0) 1442 230442.
GARANTIA A Gecko Head Gear oferece uma garantia limitada de 12 meses a todos 
os seus capacetes, desde que cuidados e mantidos em conformidade com estas 
instruções de manutenção. Contacte com o fornecedor original se tiver alguma 
dúvida ou problema.
MODELOS MODELOS A Gecko procura sempre formas de melhorar os seus capacetes e 
sempre que é realizada uma grande modicação, é aplicado um novo número de 
modelo. O capacete Gecko de rosto aberto está atualmente na marcação 11 (MK11) 
e os parcialmente ou totalmente cortados na marcação 10 (MK10). Note que alguns 
dos nossos acessórios são desenhados para serem compatíveis com um modelo de 
capacete especíco, pelo que deve vericar este pormenor sempre antes de realizar 
a compra.
VALIDADE VALIDADE Os capacetes Gecko têm uma vida útil recomendada de quatro anos, 
com base em 300 horas de trabalho por ano, após as quais o capacete deve ser sub-
stituído.
CUIDADOS DIÁRIOS Após cada utilização na proximidade de água salgada, o seu 
capacete deve ser enxaguado em água doce e deixado secar completamente antes 
de ser guardado. Guarde o capacete num ambiente limp   
REPARAÇÕES E MODIFICAÇÕES Coloca-se potencialmente em risco ao usar um 
capacete que foi modicado ou com algum dos componentes originais removido. 
Todas as reparações ou modicações devem ser realizadas pelo fabricante. 
Recomenda-se não aplicar tintas, solventes, adesivos ou etiquetas autocolantes ao 
seu capacete, com exceção da etiqueta Gecko que acompanha a embalagem.
FORRO INSUFLÁVEL O forro insuável patenteado é facilmente substituível, se 
necessário.

Instruções de manuseio
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Gecko Instruções de cuidado
Instruções de montagem

É de vital importância que o seu capacete Gecko esteja corretamente 
encaixado e que não se mova para proteger a sua cabeça em caso de 
colisão.

Siga estas instruções para ajustar o seu Gecko sempre que o usar.

Os Os capacetes Gecko são desenhados para cabeças com uma circunferência entre 
56-63cm (face aberta), 57-62cm (corte parcial/corte total) ou 53-56cm / 57-59cm 
(surf). Se a circunferência da sua cabeça ficar fora destes limites, pode ser necessária 
uma adaptação especializada para usar o seu capacete; contacte a Gecko Head Gear 
para mais informações.

1. ESVAZIAR O FORRO 

Abra a válvula vermelha que se encontra na 
extremidade do tubo transparente ao lado da cinta 
de queixo; isto permirá que o excesso de ar saia 
do forro quando colocar o capacete na cabeça.

2. COLOCAR O CAPACETE

Coloque o capacete na cabeça para que a secção 
da testa fique logo acima da linha da sobrancelha. 
Não o prenda ainda com a cinta de queixo.

3. RE-INSUFLAR O FORRO

 Algum ar permanece no  Algum ar permanece no forro quando a válvula é 
aberta. Para completar a insuflação, sopre na válvula 
até senr um ajuste confortável na sua cabeça e 
empurre a válvula para fechar. É fornecida uma 
toalhita esterilizada para limpar a válvula após a 
insuflação.

4. ABANAR A CABEÇA

Um Um capacete bem ajustado move-se dificilmente 
quando a sua cabeça é sacudida de um lado para 
o outro, pelo que deve realizar este teste com o 
seu Gecko. Uma vez feliz com o ajuste, prenda a 
fivela da cinta do queixo sob o queixo e aperte as 
correias para encaixar.

Se depois de executar estas instruções achar que o ajuste ou o 
tamanho não é o correto, recomendamos que não use o capacete.

Para mais informações, visite o nosso site ou entre em contacto 
connosco para: 

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


