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Gecko Care -ohjeet

Kiitos Gecko Head Gear Ltd -yhtiön valmistaman 
merikypärän hankinnasta. Tarkasta kypärä ennen 
ensimmäistä käyttökertaa ja varmista, että sen kuori 
on ehjä ja että ilmalla täytettävä pehmuste toimii 
oikein. Ilmoita mahdollisista vaurioista tai vioista 
jälleenmyyjällesi 14 päivän kuluessa. Liitä yhtey-

denottoosi kypärän ostokuitti.

Gecko-kypärät on suunniteltu käytettäviksi meri-

ympäristössä, eikä niitä ole tarkoitettu muihin tarkoituksiin. 

Huomaa, että virheellinen tai asiaton käyttö mitätöi Gecko 

Head Gear -kypärän takuun. Gecko-yhtiön valmistamat avo-, 

kuulosuojain- ja kokokypärät on suunniteltu täyttämään 

meriturvallisuusstandardien vaatimukset, mutta emme voi 

kuitenkaan taata, että ne suojaavat tehokkaasti kaikilta 

iskuilta. iskuilta. 

Gecko-kypärä suojaa päätäsi vaimentamalla mekaaniset 

iskut. Kypärään kohdistuvat iskut tuhoavat osittain sen 

kuoren ja EPS-pehmusteen. Nämä vauriot eivät ole 

välttämättä silmin havaittavissa, ja suosittelemme siksi, että 

kypärä vaihdetaan ja hävitetään voimakkaiden iskujen 

jälkeen. 

Alla olevat tiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi, joiden 

avulla saat parhaan mahdollisen hyödyn Gecko Head Gear 

-kypärästäsi. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat 

kypärän käytön ja säilytä ne mahdollista myöhempää 

tarvetta varten. Ohjeet ovat saatavilla muilla kielillä pyyn-

nöstä.

TURVALLISUUS Gecko-yhtiön valmistamat kuulosuojain-, koko- ja avokypärät täyttävät BSI-meriturvalli-
suusstandardin PAS (Publicly Available Specication) 028:2002 vaatimukset. Niiden CE-tyyppitarkastuk-
set on suorittanut British Standards Institution -tarkastuslaitos, jonka rekisterinumero on 0086 ja jonka 
yhteystiedot ovat seuraavat: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, 
UK; puhelin: +44 (0) 1442 230442.

TAKUU Gecko Head Gear tarjoaa kaikille valmistamilleen kypärille 12 kuukauden rajoitetun takuun, joka 
on voimassa sillä edellytyksellä, että kypärää käytetään ja hoidetaan tässä asiakirjassa annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää kypärän käytöstä tai 
hoidosta.

MALLIT Gecko pyrkii kehittämään jatkuvasti tuotteitaan, ja kypärien mallinumero muuttuu aina, kun MALLIT Gecko pyrkii kehittämään jatkuvasti tuotteitaan, ja kypärien mallinumero muuttuu aina, kun 
niihin tehdään huomattavia muutoksia. Gecko-avokypärien mallinumero on tällä hetkellä 11 (MK11), ja 
Gecko-koko- ja -kuulosuojainkypärien mallinumero on 10 (MK10). Huomaa, että jotkin saatavilla olevat 
lisävarusteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyn kypärämallin kanssa. Tarkista lisävarusteita hank-
kiessasi niiden yhteensopivuus kypäräsi kanssa.

KÄYTTÖIKÄ Gecko-kypärien suositeltu käyttöikä on neljä vuotta. Tämä suositus perustuu 300 
käyttötuntiin vuodessa, ja kypärä tulisi vaihtaa tämän ajan kuluttua.

PÄIVITTÄINEN HOITO Huuhtele kypärä makealla vedellä aina, kun se on altistunut merivedelle. Anna 
kypärän kuivua täysin ennen varastointia. Varastoi kypärä puhtaassa, kuivassa ja turvallisessa paikassa 
huoneenlämpötilassa ja poissa suorasta auringonvalosta. Jos Gecko-kypäräsi on varustettu visiirinas-
toilla, irrota visiiri ajoittain ja rasvaa nastat vaseliinilla, jotta ne eivät ruostu.

KORJAUKSET JA MUUTOKSET Turvallisuutesi saattaa vaarantua, jos käytät kypärää, jota on muutettu tai 
jonka alkuperäisiä osia on poistettu tai vaihdettu. Mahdolliset korjaus- tai muutostyöt tulisi teettää 
valmistajalla. Suosittelemme, että kypärän merkitsemiseen ei käytetä maalia, liuottimia, liimoja tai 
tarroja pakkaukseen sisältyvää Gecko-tarraa lukuun ottamatta.

ILMALLA TÄYTETTÄVÄ PEHMUSTE Patentoitu ilmalla täytettävä pehmuste voidaan vaihtaa tarvittaessa 
helposti.

Käsittelyohjeet
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Gecko Care -ohjeet
Asennusohjeet

On ehdooman tärkeää, eä Gecko-kypärä puetaan ja kiinnitetään 
oikein, joa se pysyy paikoillaan ja suojaa tehokkaas mahdollisen 
törmäyksen sauessa.

Noudata näitä ohjeita aina Gecko-kypärää pukiessasi.

GecGecko-kypärät on suunniteltu käyäjille, joiden päänympärys on 56–63 cm (avokypärä), 
57–62 cm (koko-/kuulosuojainkypärä) tai 53–56 cm / 57–59 cm (vesiurheilukypärä). Jos 
päänympäryksesi on tätä pienempi tai suurempi, kypäräsi saaaa vaaa amma laisen 
suoriamia muutoksia; pyydä lisäetoa oamalla yhteyä Gecko Head Gear -yhöön.

1. TYHJENNÄ PEHMUSTE 

Avaa leukahihnan vieressä olevan kirkkaan putken 
päässä oleva punainen ven ili vetämällä; 
ylimääräinen ilma pääsee silloin poistumaan 
pehmusteesta, kun kypärä asetetaan päähän.

2. PUE KYPÄRÄ

Aseta kypärä päähäsi siten, eä sen otsaosa on 
juuri kulmakarvojen yläpuolella. Älä kiinnitä vielä 
leukahihnaa.

3. TÄYTÄ PEHMUSTE UUDELLEEN

Pehmusteessa on aina jonkin verran ilmaa myös silloin, kun 
ven ili on avau. Täytä pehmuste puhaltamalla ven iliin, 
kunnes kypärä istuu napakas. Sulje sien ven ili pain-
amalla. Ven ili voidaan puhdistaa pehmusteen täyämisen 
jälkeen pakkaukseen sisältyvää steriiliä liinaa käyämällä.

4. RAVISTELE PÄÄTÄSI

Testaa kypärän istuvuus ravistelemalla päätäsi. 
Oikein istuva kypärä ei liiku käytännössä lainkaan, 
kun päätä ravistellaan puolelta toiselle. Kun 
kypärä istuu oikein, kiinnitä leukahihnan lukko ja 
kiristä hihna riiävän kireälle.

Suosielemme, eä kypärää ei käytetä, jos se tuntuu väärän kokoi-
selta tai se ei istu oikein, kun nämä vaiheet on suoriteu.

Katso lisäetoa verkkosivuiltamme tai ota meihin yhteyä kirjoiamalla 
alla olevaan osoieeseen:

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


