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Instrukcje pielęgnacji Gecko

Dziękujemy za zakup morskiego kasku ochronnego 
Gecko Head Gear Ltd. Przed pierwszym użyciem 
należy sprawdzić stan kasku, upewnić się, że skorupa 
nie jest uszkodzona oraz że nadmuchiwana wkładka 
działa prawidłowo. W przypadku stwierdzenia wady 
należy skontaktować się ze sprzedawcą w ciągu 14 

dni, przedkładając dowód zakupu.

Kaski Gecko zostały zaprojektowane do użytku w środowKaski Gecko zostały zaprojektowane do użytku w środow-

isku morskim i nie są przeznaczone do noszenia na lądzie. 

Należy pamiętać, że nieprawidłowe użytkowanie kasku 

skutkuje brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony 

Gecko Head Gear. Należy również mieć świadomość, że 

choć kaski otwarte, wycięte i pełnotwarzowe spełniają 

najwyższe standardy bezpieczeństwa w zastosowaniach 

wodnych, żaden kask nie gwarantuje ochrony przed wszystwodnych, żaden kask nie gwarantuje ochrony przed wszyst-

kimi możliwymi uderzeniami. 

Kaski Gecko chronią głowę, pochłaniając siłę uderzenia 

poprzez częściowe zniszczenie skorupy i wyściółki EPS. Usz-

kodzenie może nie być widoczne gołym okiem, dlatego też 

zalecamy utylizację i wymianę kasku po silnym uderzeniu. 

Poniższe informacje stanowią wytyczne umożliwiające pełne 

korzystanie z możliwości kasków Gecko Head Gear. Należy 

zapoznać się z nimi przed pierwszym użyciem kasku. Należy 

zachować niniejszą instrukcję na przyszłość. Na życzenie 

dostępne są inne wersje językowe.

BEZPIECZEŃSTWO  Wycięte, pełnotwarzowe i otwarte kaski Gecko są zgodne z normą bezpieczeństwa 
wodnego BSI PAS 028:2002. Certykację CE przeprowadził brytyjski komitet normalizacyjny (BSI), numer 
jednostki notykowanej 0086, z którym można skontaktować się pod adresem BSI Product Services, 
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, Wielka Brytania, Tel.: +44 (0) 1442 230442.

GWARANCJA Firma Gecko Head Gear oferuje 12-miesięczną, ograniczoną gwarancję na wszystkie kaski, 
pod warunkiem prawidłowej dbałości, zgodnie z niniejszą instrukcją. W razie pytań lub problemów 
prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

MODELE Firma Gecko nieustannie doskonali swoje kaski i przy każdej istotnej zmianie produktowi MODELE Firma Gecko nieustannie doskonali swoje kaski i przy każdej istotnej zmianie produktowi 
nadawany jest nowy numer modelu. Kask otwarty Gecko (Open Face) obecnie jest oznaczony numerem 
11 (MK11), z kolei kaski pełnotwarzowe (Full Face) i wycięte (Cut Away) są oznaczone numerem 10 
(MK10). Prosimy pamiętać, że niektóre z naszych akcesoriów są przeznaczone dla konkretnych modeli 
kasków, co należy sprawdzić przed zakupem.

ŻYWOTNOŚĆ Zalecany okres eksploatacji kasku Gecko wynosi cztery lata przy założeniu 300 godzin 
pracy rocznie. Po upływie tego okresu należy wymienić kask.

CODZIENNA PIELĘGNACJA Po każdym użyciu w pobliżu słonej wody kask należy spłukać pod bieżącą CODZIENNA PIELĘGNACJA Po każdym użyciu w pobliżu słonej wody kask należy spłukać pod bieżącą 
wodą, a następnie dokładnie wysuszyć przed odłożeniem na miejsce przechowywania. Przechowywać 
w czystym, suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, w 
temperaturze pokojowej. Jeśli kask jest wyposażony w przyłbicę mocowaną śrubkami, należy co pewien 
czas zdemontować przyłbicę i nasmarować śrubki wazeliną w celu ochrony przed rdzą.

NAPRAWY I MODYFIKACJE Korzystanie z kasku, w którym wprowadzono modykacje lub z którego NAPRAWY I MODYFIKACJE Korzystanie z kasku, w którym wprowadzono modykacje lub z którego 
usunięto oryginalne części, może być ryzykowne. Wszelkie naprawy i modykacje powinny być wykony-
wane przez producenta. Nie zaleca się nakładania farb, rozpuszczalników, klejów ani nalepek na kask, z 
wyjątkiem nalepki Gecko dołączonej do zestawu.

INADMUCHIWANA WKŁADKA Opatentowaną nadmuchiwaną wkładkę można łatwo wymienić w razie 
potrzeby.
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Niezwykle ważne jest prawidłowe dopasowanie kasku – w przeci-
wnym razie podczas wypadku kask może zsunąć się z głowy, przez 
co nie spełni swojej funkcji ochronnej.

Przy każdym użyciu kasku Gecko należy dopasować go zgodnie z niniejszą instrukcją.

Kaski Gecko pasują na głowy o obwodzie 56–63 cm (model Open Face), 57–62 cm 
(model Full Face/Cut Away) i 53–56 / 57–59 cm (model Surf). Jeśli Twój obwód głowy 
nie mieści się w podanym zakresie, kask może wymagać specjalistycznej adaptacji. 
Prosimy o kontakt z Gecko Head Gear w celu uzyskania dalszych informacji.

1. SPUŚĆ POWIETRZE Z WKŁADKI 

Pociągnij czerwony zaworek na końcu przezroczys-
tej rurki przy pasku pod brodą. W ten sposób 
nadmiar powietrza zostanie usunięty z wkładki po 
założeniu kasku na głowę.

2. ZAŁÓŻ KASK

Załóż kask na głowę, tak aby część przednia znaj-
dowała się tuż nad linią brwi. Na tym etapie nie 
należy zaciągać paska pod brodą.

3. PONOWNIE NADMUCHAJ WKŁADKĘ

PrPrzy otwartym zaworku we wkładce nadal pozostanie 
trochę powietrza. Aby zakończyć nadmuchiwanie wkładki, 
dmuchaj w zaworek, aż poczujesz, że kask jest dobrze dopa-
sowany, a następnie wciśnij zaworek, aby go zamknąć. W 
zestawie znajduje się jałowa chusteczka, którą można 
wyczyścić zaworek po nadmuchaniu wkładki.

4. POTRZĄŚNIJ GŁOWĄ

Dobrze dopasowany kask pozostaje prawie 
nieruchomy na głowie przy potrząsaniu nią, 
dlatego też należy przeprowadzić ten test z 
kaskiem Gecko na głowie. Gdy kask będzie dobrze 
dopasowany, zapnij i dopasuj pasek pod brodą.

Jeśli po wykonaniu wszystkich kroków nadal czujesz, że kask nie jest 
dobrze dopasowany, zalecamy zdjęcie kasku.

Dalsze informacje można uzyskać w witrynie internetowej lub 
kontaktując się z nami pod adresem: 

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


