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Gecko הוראות שימוש בקסדת

 אנו מודים לכם על שרכשתם קסדת בטיחות ימית
 לפני השימוש הראשון .Gecko Head Gear Ltd של
 נא בדקו שהקסדה במצב עבודה תקין, ובדקו
 שהמעטפת שלמה ושהריפוד הפנימי המתנפח
 פועל. במקרה של נזק, פנו אל הספק תוך 14 יום

.בצירוף הוכחת רכישה

 מיועדות לשימוש בסביבה Gecko הקסדות שלהקסדות של
 ימית ואינן מיועדות לשימוש בסיטואציות יבשתיות.
 לתשומת לבכם, שימוש לרעה בקסדה יבטל את כל
 כמו כן, זכרו כי .Gecko Head Gear אחריות של
 אף שקסדות הפנים הפתוחות, הקסדות החתוכות,
 וקסדות הפנים המלאות עומדות בתקן הבטיחות
 הימי הגבוה ביותר הקיים, אף קסדה אינה יכולה
  .להבטיח הגנה מכל הפגיעות האפשריותלהבטיח הגנה מכל הפגיעות האפשריות

 מגינות על ראשכם על ידי Gecko הקסדות של
 ספיגת הלם הפגיעה וזאת באמצעות הינזקות
 הפנימי. EPS-חלקי מכוונת של המעטפת וריפוד ה
 נזק זה עשוי להיות נסתר ולכן אנו ממליצים
 להשמיד, ולהחליף את הקסדה לאחר פגיעה

 .משמעותית

 המידע הבא מסופק כמדריך כדי לעזור לכם להפיק
 שלכם, ויש Gecko Head Gear-את המירב מה
 לקרוא ולהבין אותו לפני השימוש הראשון. שימרו
 הוראות אלה לעיון עתידי, גרסאות בשפות אחרות

 .זמינות על פי דרישה

בטיחות

 מפרטים זמינים לציבור)) BSI PAS קסדות הפנים הפתוחות, הקסדות החתוכות, וקסדות הפנים המלאות עומדות בתקן הבטיחות הימי 

 BSI :הגוף המוסמך שמספרו 0086, אליו ניתן לפנות בכתובת ,British Standards Institutionבוצעה על ידי CE 028:2002. בדיקת הסוג של

Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, UK, 230442 1442 (0) +44 :טלפון

 אחריות

Gecko Head Gear Gecko Head Gear מציעים אחריות מוגבלת למשך 12 חודשים על כל הקסדות שלנו כל עוד הן נשמרו בהתאם להוראות טיפול אלה. אם 

.נתקלתם בשאלות או בבעיות כלשהן פנו אל הספק המקורי

דגמים

 Gecko .עושים את מירב המאמצים למציאת דרכים לשיפור הקסדות שלהם ובכל פעם שנעשה שינוי משמעותי, מיושם מספר דגם חדש 

 נמצאות בסימן Gecko 10 וקסדת הפנים המלאה והקסדה החתוכה של (MK11) נמצאת כעת בסימן Gecko 11 קסדת הפנים הפתוחה של

(MK10). לתשומת לבכם, חלק מהאביזרים שלנו מיועדים להתאמה לדגם קסדה מסוים לכן הקפידו לבדוק זאת לפני הקניה.

אורך חיי לקסדות

Gecko Gecko יש אורך חיים מומלץ של ארבע שנים, המבוסס על 300 שעות עבודה בשנה, לאחר תקופה זו יש להחליף את הקסדה.

טיפול יומיומי

 לאחר כל שימוש בסביבת מים מלוחים, יש לשטוף את הקסדה במים נקיים ולאפשר לה להתייבש לגמרי לפני איחסונה. אחסנו בסביבה

 שלכם מצויד במגרעות עבור מגן פנים, הסירו בקביעות את Gecko-בטוחה, יבשה ונקיה, הרחק מאור שמש ישיר ובטמפרטורת החדר. אם ה

.מגן הפנים ושמנו את המגרעת עם וזלין למניעת חלודה

 תיקונים ושינויים  שימוש בקסדה ששונתה או שמי מהאביזרים המקוריים שלה הוסר, עלול לסכן אתכם. כל תיקון או שינוי אמור להתבצעלהתבצע

 המצורפת Gecko על ידי היצרן. מומלץ שלא למרוח צבע, חומרים ממסים, מדבקות או תוויות דביקות על הקסדה, מלבד המדבקה של

.למארז זה

.ריפוד פנימי מתנפח  הריפוד הפנימי המתנפח הרשום כפטנט, ניתן להחלפה בקלות במקרה הצורך
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Gecko הוראות שימוש בקסדת

 שלכם, אחרת Gecko-חשוב ביותר להקפיד על התאמה נכונה של קסדת ה
.היא עלולה שלא להישאר במקומה כדי להגן על ראשכם במקרה של תאונה

.שלכם בכל פעם שאתם משתמשים בה Gecko-בצעו הוראות אלה על מנת להתאים את ה

 מיועדות להתאים לראשים בעלי היקף של 56-63 ס"מ (קסדות הפנים Gecko הקסדות של
 הפתוחות), 57-62 ס"מ (קסדות הפנים המלאות/החתוכות) או 53-56 ס"מ / 57-59 ס"מ (גלישה).
 אם היקף הראש שלכם נמצא מחוץ לטווחים אלה ייתכן שתזדקקו להתאמת מומחה כדי להשתמש

.Gecko Head Gear בקסדה שלכם. למידע נוסף פנו אל

הוציאו את האוויר מהריפוד הפנימי

 פתחו את השסתום האדום הממוקם בקצה הצינור השקוף 
 ליד רצועת הסנטר. פעולה זו תאפשר לאוויר הנותר לצאת
.מהריפוד הפנימי כאשר תניחו את הקסדה על ראשכם

חבשו את הקסדה

 הניחו את הקסדה על ראשכם כך שהחלק של המצח יושב
 בדיוק מעל קו הגבות. אל תהדקו אותה בעזרת רצועת

.הסנטר בשלב זה

נפחו מחדש את הריפוד הפנימי
 חלק מהאוויר יישאר בריפוד הפנימי כאשר השסתום פתוח.
 כדי להשלים את פעולת הניפוח, נשפו אל תוך השסתום עד

 שתחושו בהתאמה מהודקת על ראשכם ואז סגרו את
 השסתום. מצורף מגבון סטרילי לניקוי השסתום לאחר

.הניפוח

נענעו את ראשכם

 קסדה מותאמת היטב תזוז בקושי כאשר אתם מנענעים
 Gecko-את ראשכם מצד לצד, לכן בצעו בדיקה זו עם ה

 שלכם. כאשר אתם מרוצים מההתאמה, אבטחו את אבזם
 רצועת הסנטר תחת הסנטר שלכם והדקו את הרצועות

.להתאמה

 אם לאחר ביצוע הוראות אלה אתם עדיין חשים שההתאמה או המידה אינם נכונים
.אנו ממליצים שלא תשתמשו בקסדה

תרגום
 למידע נוסף היכנסו לאתר האינטרנט שלנו או פנו אלינו בעזרת הפרטים להלן, או כתבו

 :אלינו לכתובת

Gecko Head Gear Ltd, 
14B Kings Hill Industrial Estate

, Bude, Cornwall , Bude, Cornwall 
EX23 8QN, ENGLAND


