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Gecko Omsorgsinstruksjoner

Takk for at du kjøpte en sjøredningshjelm 
fra Gecko Head Gear Ltd. Før første gangs 
bruk, må du kontrollere at hjelmen 
fungerer som den skal. Kontroller at 
skallet er intakt og at det oppblåsbare    
innlegget fungerer. Dersom du oppdager 
feil, må du kontakte leverandøren innen 14 

dager og vise frem kjøpsbeviset.dager og vise frem kjøpsbeviset.

Gecko-hjelmer er designet for bruk på sjøen. De er ikke 
ment for bruk i landbaserte situasjoner. Merk at Gecko 
Head Gear fraskriver seg ethvert ansvar dersom 
hjelmen blir brukt på feil måte. Geckos åpne hjelmer, 
hjelmer med plass til hørselvern og hjelmer med full 
ansiktsbeskyttelse oppfyller de høyeste  tilgjengelige 
standardene for sjøsikkerhet, men husk at ingen hjelm 
kan garantere beskyttelse mot alle mulige sammenstøt. kan garantere beskyttelse mot alle mulige sammenstøt. 

Gecko-hjelmer beskytter hodet ved å absorbere støt 
gjennom delvis destruksjon av skallet og                

EPS-innlegget. Det er ikke sikkert at skaden er synlig. 
Derfor anbefaler vi at en hjelm blir destruert og byttet 

ut etter betydelige sammenstøt. 

Følgende informasjon er ment som en veiledning for å 
hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt Gecko Head Gear, 
og skal leses og forstås før første gangs bruk. Ta vare 
på disse instruksjonene for fremtidig     referanse. Andre 

språkversjoner er tilgjengelige på forespørsel.

SIKKERHET   Geckos hjelmer med plass l hørselvern, hjelmer med full ansiktsbeskyelse og 
åpne hjelmer oppfyller BSI-standarden for sjøsikkerhet, PAS (Publicly Available Specificaon) 
028:2002. Undersøkelsen av CE-typen ble uørt av Brish Standards Instuon, teknisk           
kontrollorgannummer 0086, som kan kontaktes på: BSI Product Services, Maylands Avenue, 
Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, Storbritannia, tlf.: +44 (0) 1442 230442.

GARANTI GARANTI   Gecko Head Gear lbyr 12 måneders begrenset garan for alle hjelmer, så lenge 
disse vedlikeholdsinstruksjonene har bli fulgt. Kontakt den opprinnelige leverandøren hvis du 
har spørsmål eller problemer.

MODELLER   MODELLER   Gecko ser alld eer måter å forbedre hjelmene sine på, og hver gang vi gjør en 
større endring, innfører vi et ny modellnummer. Geckos åpne hjelm er for øyeblikket en    
versjon 11 (MK11), og Geckos hjelm med full ansiktsbeskyelse og hjelm med plass l              
hørselvern er en versjon 10 (MK10). Merk at enkelte av våre lbehør er konstruert for å være 
kompable med en spesifikk hjelmmodell, så pass på å sjekke dee før du kjøper.

LEVETID   Geckos hjelmer har en anbefalt leved på fire år, basert på 300 bruksmer i året. 
Eer dee bør hjelmen skies ut. 

DAGLIG VEDLIKEHOLD   DAGLIG VEDLIKEHOLD   Eer hver bruk nær saltvann, skal hjelmen skylles i ferskvann. Vent    
l den er helt tørr før du legger den bort l oppbevaring. Oppbevares på et rent, tørt, trygt sted 
borte fra direkte sollys og i romtemperatur. Hvis Gecko-hjelmen har visirskruer, skal visiret 
ernes med jevne mellomrom og skruene smøres med vaselin for å forhindre rust.

REPARASJON OG ENDRINGER  REPARASJON OG ENDRINGER    Du kan potensielt see deg selv i fare ved å bruke en hjelm 
som har bli endret eller der noen av originaldelene har bli ernet. Alle reparasjoner og 
endringer skal uøres av produsenten. Det anbefales ikke å bruke maling, løsemidler,            
klebemidler eller selvklebende ekeer på hjelmen, med unntak av Gecko-klistremerket som 
følger med i denne pakken.

OPPBLÅSBART INNLEGG   Det patenterte oppblåsbare innlegget kan le skies ut ved behov.

Håndteringsanvisninger
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Gecko Omsorgsinstruksjoner
Monteringsanvisninger

Det er helt avgjørende at Gecko-hjelmen sier ordentlig, ellers er det 
ikke sikkert den holder seg på plass og beskyer hodet di i et        
eventuelt sammenstøt. Følg disse instruksjonene for å lpasse 
Gecko-hjelmens passform hver gang du bruker den.

GecGecko-hjelmer er konstruert for å passe l hoder med en omkrets på 
mellom 56–63 cm (åpen hjelm), 57–62 cm (full ansiktsbeskyelse / plass 
l hørselvern) eller 53–56 cm / 57–59 cm (surfehjelm). Hvis          
hodeomkretsen din faller utenfor disse målene, kan det hende du må få 
hjelmen spesiallpasset. Kontakt Gecko Head Gear for mer informasjon.

1. SLIPP LUFT UT AV INNLEGGET 

Trekk ut den røde venlen som sier i 
enden av den gjennomsikge slangen ved 
siden av hakeremmen. Slik slipper du     
overflødig lu ut av innlegget når du seer 
hjelmen på hodet.

2. SETT HJELMEN PÅ

Se hjelmen på hodet slik at pannedelen 
sier like over øyenbrynene. Du skal ikke 
feste hakeremmen ennå.

3. BLÅS NY LUFT I INNLEGGET

Li lu blir igjen i innleLi lu blir igjen i innlegget når venlen er 
åpen. Blås det opp igjen ved å blåse inn i 
venlen l du kjenner at innlegget sier 
stramt rundt hodet, og trykk så venlen inn 
for å lukke den. En steril klut medfølger for 
rengjøring av venlen eer oppblåsing. 

4. RIST PÅ HODET

En hjelm som siEn hjelm som sier ordentlig, vil knapt 
bevege seg når du fører hodet raskt fra side 
l side, så uør denne testen med 
Gecko-hjelmen din. Når du er fornøyd med 
passformen, fester du spennen på             
hakeremmen under haken og strammer l 
remmene.

Hvis du følger disse instruksjonene og føler at passformen eller          
størrelsen ikke er rikg, fraråder vi deg å bruke hjelmen.

For mer informasjon, gå l nestedet vårt eller kontakt oss ved hjelp av 
opplysningene nedenfor, eller skriv l oss på: 

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


