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Gecko vårdinstruktioner

Tack för att du köpt en marin hjälm från Gecko Head 
Gear Ltd. Före första användning kontrollera att 
hjälmen är fullt fungerande, kontrollera att skalet är 
intakt och att det uppblåsbara fodret fungerar. I 
händelse av fel, kontakta leverantören inom 14 

dagar med inköpsbevis.

Gecko hjälmar är utformade för användning inom Gecko hjälmar är utformade för användning inom 
marina miljöer och är inte avsedda att användas i 
landbaserade miljöer. Observera att missbruk av 
hjälm ogiltigförklarar allt ansvar från Gecko Head 
Gear. Ha i åtanke att medan öppna hjälmar, utskurna 
hjälmar och helansiktshjälmar från Gecko uppfyller 
högsta tillgängliga marina säkerhetsstandard, kan 
ingen hjälm garantera skydd från alla typer av ingen hjälm garantera skydd från alla typer av 

påverkan. 

Gecko hjälmarna skyddar ditt huvud genom att 
absorbera stötar genom partiell destruktion av skalet 
och EPS-foder. Denna skada får inte vara synlig och 
därför rekommenderar vi att en hjälm ska förstöras 
och ersättas efter all betydande påverkan. 

Följande information tillhandahålls som anvisning 
för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din Gecko 
Head Gear och bör läsas och förstås före första 
användning. Behåll dessa anvisningar för framtida 
referens, alternativa språkversioner nns tillgängliga 

på begäran.

SÄKERHET Utskurna hjälmar, helansiktshjälmar och öppna hjälmar från Gecko uppfyller BSI marin 
säkerhetsstandard PAS (allmänt tillgänglig specikation) 028:2002. CE-typundersökningen 
utfördes av British Standards Institution, anmält organnummer 0086 som kan kontaktas via; BSI 
Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, UK Tel: +44 (0) 1442 
230442.

GARANTI GGARANTI Gecko Head Gear erbjuder en 12 månaders begränsad garanti för alla våra hjälmar så 
länge försiktighetsåtgärder har vidtagits för att underhålla dem enligt dessa vårdanvisningar. 
Kontakta originalleverantör om du har några frågor eller problem.

MODELLER MODELLER Gecko söker alltid efter nya sätt att förbättra sina hjälmar och varje gång en större 
modiering görs används ett nytt modellnummer. Gecko öppna hjälmar ligger för närvarande på 
märke 11 (MK11) och Gecko helansiktshjälm och utskurna hjälmar nns på märke 10 (MK10). 
Observera att vissa av våra tillbehör är utformade för att vara kompatibla med en specik hjälm-
modell, så var vänlig kontrollera detta före inköp.

LIVSLÄNGD Gecko hjälmarna har en rekommenderad livslängd på fyra år baserat på 300 arbet-
stimmar per år, varefter hjälmen bör bytas ut.

DAGLIG VÅRD Efter varje användning nära saltvatten bör din hjälm sköljas i vatten och bör torka 
helt innan förvaring. Förvara i en ren, torr, trygg miljö borta från direkt solljus och i rumstempera-
tur. Om din Gecko har visirbultar, ta periodvis bort visiret och smörj bultarna med vaselin för att 
förhindra rost.

REPARATIONER OCH MODIFIERINGAR Med en hjälm som har modierats eller om någon av de 
ursprungliga delarna tagits bort kan detta medföra risksituationer. Alla reparationer eller modier-
ingar ska hanteras av tillverkaren. Vi rekommenderar att du inte använder färg, lösningsmedel, lim 
eller självhäftande etiketter till din hjälm, med undantag av den Gecko etikett som bifogas med 
denna förpackning.

UPPBLÅSBART FODER Det patenterade uppblåsbara fodret kan enkelt bytas ut vid behov.

Hanteringsanvisningar
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Gecko vårdinstruktioner
Monteringsanvisningar

Det är mycket vikgt a din Gecko hjälm är korrekt anpassad annars 
kanske den inte stannar på plats för a skydda di huvud vid en kollision.

Följ dessa anvisningar för a anpassa din Gecko hjälm varje gång du använder den.

GecGecko hjälmarna är uormade för a passa huvuden med en omkrets mellan 56-63 
cm (öppen hjälm), 57-62 cm (helansikte/utskuren hjälm) eller 53-56 cm eller 57-59 
cm (surf). Om din huvudomkrets faller utanför dessa intervall kan du behöva en 
skräddarsydd anpassning för a använda din hjälm. Kontakta Gecko Head Gear för 
mer informaon.

1. TÖM FODRET 

Öppna den röda venlen som ligger i slutet av det 
klara röret bredvid hakbandet. Dea betyder a 
överflödig lu lämnar fodret när hjälmen är 
placerad på huvudet.

2. SÄTTA PÅ HJÄLMEN

Placera hjälmen på huvudet så a pannans avsni 
sier precis ovanför ögonbrynet. Säkra den inte 
med hakbandet i dea skede.

3. ÅTERUPPBLÅS FODRET

 En del lu kommer a förbli i fodret när venlen är 
öppen. För a sluöra uppblåsningen, blås i venlen 
lls du känner en skön passform på huvudet, skjut 
sedan fast venlen lls den stängs. En steril trasa 
levereras för rengöring av venlen eer uppblåsning.

4. SKAKA HUVUDET

En bra passform gör a hjälmen knappt kommer 
a förflya sig när huvudet skakas från sida ll 
sida, så gör dea test med din Gecko. När du är 
nöjd med passformen, säkra hakbandets spänne 
under hakan och dra åt remmarna för a anpassa.

Om du eer dessa anvisningar känner a hjälmen inte passar eller 
a storleken inte är korrekt rekommenderar vi a du avstår från 
a använda hjälmen.

För yerligare informaon, var vänlig besök vår webbsida eller 
kontakta oss via uppgierna nedan, eller skriv ll oss på: 

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


