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למשתמש מדריך

ה/יקר ה/לקוח
Closca ביותר גבוהה באיכות מתקפלת קסדה היא,  

  לשם .הקיימים ביותר המחמירים הבטיחות בתקני העומדת
  המדריך את קודם בבקשה קראו ,בקסדה נכון שימוש

  .למשתמש

בטיחות הוראות

  ,אופניים רוכבי על ורק אך להגנה תוכננה זו קסדה
  לכל זו בקסדה להשתמש אין .בלייד ורולר סקייטבורד

.לעיל מהמפורט אחרת פעולה
  במידה היא כאשר רק עליכם תגן זו קסדה ,זכרו אנא

  על נכון ממוקמת והקסדה מכוונות שלה הרצועות ,הנכונה
  בגודל משתמשים שאתם לוודא עלייכם לכן .הראש

  לכם ממליצים אנו .שלכם הרֹאׁש להיקף ביותר המתאים
  ובטוח נוח המרגיש זה את ולבחור גדלים כמה לנסות
.ביותר

  או ,הראש על טוב יושבת אינה שרכשתם הקסדה אם
  ,ההוראות לפי הרצועות את להתאים מצליחים לא שאתם

  לסיוע לפנות או ,לחנות אותה להחזיר יש .בה תשתמשו אל
Closca   של הלקוחות שירות ממחלת Design.

  וחלה ,מוגבלת קסדה ידי על המסופקת הגנה כי לזכור יש
  אינה הקסדה .הקסדה י"ע המכוסים בראש אזורים על רק

  .אחרות גוף פציעות או השדרה בחוט פגיעה בפני מגינה
  אינה זו קסדה של כראוי חבישה כי בזאת ת/מוזהר ה/את

  של במקרה מוות אפילו או ,חמורות פציעות למניעת ערובה
.תאונה

  נועד הקסדה של הפנימי החומר כי בזאת מוזהרים אתם
  כוח את ,ומבוקר ניכר באופן לבלום ,אלימה פגיעה במהלך
  מאבדת הקסדה ,כזה מקרה אחרי .אותו ומפזר הפגיעה

  לא אתם אם גם .שלה ההגנה יכולת את הפיך בלתי באופן
  פגיעה ,אלימה פגיעה לאחר לקסדה לנזק סימנים רואים

  ,מזוינת בלתי לעין גלויה להיות שלא עשויה הפנימי בחומר
.לאחרת ולהחליף לחלוטין מהקסדה להיפטר שיש כך

 
  .מלאה בצורה אותה לפתוח יש בקסדה השימוש לפני

  לכיוון הניתן החלק את האגודלים באמצעות אחורה למתוח
  את להדק יש מכן לאחר .1 איורב שמוצג כפי ,מאחור

  ,המתאים לאורך מכוונת מהן אחת כל כי ולהבטיח הרצועות
.נוחות עדיין אך מהודקות שהן באופן
  כפי שלכם הראש על אופקית נשארת הקסדה כי ודאו

  את להקטין  עלולה קדימה הקסדה הטיית .2 איורב שמוצג
  .לפגיעה חשוף הצוואר את ולהשאיר שלכם הראייה שדה

  הגנה ללא המצח את תשאיר לאחור הקסדה הטיית
.מספקת

  ילדים .5 לגיל מתחת ילדים לשימוש נועדה לא זו קסדה
  שיבטיח מבוגר על בפיקוח הזאת בקסדה ישתמשו תמיד

  לבצע הולכים היא/כשהוא הקסדה את ה/מסיר  ה/שהילד
  :כגון ,חנק או לתלייה סיכון קיים שבהן אחרות פעילויות

.לילדים משחקים ציוד כל או נדנדה על טיפוס

:הרצועות התאמת

  כל עבור כראוי מותאמים להיות צריכים והאבזמים הרצועות
.בקסדה שמשתמש מי

  אותן לכוונן כדי הרצועות את החליקו ,זאת לעשות כדי
  כל של הצומת נקודת .3 באיור שמוצג כפי הנכון למיקום
  כיסוי וללא ,לאוזן ומתחת לפני מעט תמוקם ,צד רצועת
.האוזן

  שלכם לסנטר מתחת הסנטר רצועת את משכו :הבא השלב
  ממוקם הנעילה שאבזם כזאת בצורה אורכה והתאימות

  נוגע לא אינו וכשהוא ,נפגשים והסנטר הצוואר שבו במקום
.בלסת
  מיקום .שלכם הסנטר מעל האבזם את תניחו אל לעולם

  שהקסדה לכך לגרום ועלולה מסוכנת הסנטר מעל הרצועה
  האבזם את הדקו .תאונה של במקרה הראש מעל תעוף

.4 באיור כמתואר
  נוחה בצורה מותאמים והאבזמים הרצועות כל כי וודאו

  מספיק חזק אבל ,מדי הדוק להיות צריך לא זה .ומקובעת
  בפוזיציית ומאובטחת פתוחה הקסדה על לשמור כדי

.שלה הנכונה השימוש
  והאבזמים הרצועות כי לוודא יש בקסדה השימוש לפני

  שתי עם ומשיכה פיתול ידי על ,כראוי וממוקמים מהודקים
  אחר למיקום הרצועות את להזיז מסוגלים אתם אם .הידיים

  את שוב בדקו ,)מאמץ קצת עם נעשה זה אם גם(
.מינימלית היא התנועה שבה לנקודה עד והדקו ההתאמה

הקסדה על שמירה

  .גבוהות לטמפרטורות הקסדה מחשיפת להימנע יש
  נזק  להיווצר עשוי צלסיוס מעלות 60 מעל בטמפרטורה

  בטיחות כזה במקרה .הקסדה עשויה ממנה לחומרים
.משמעותי באופן להיפגע עלולה הקסדה

  או חום מקורות ליד הקסדה את מלהשאיר להימנע יש
  חשופה מכונית בתוך כגון ,גבוהות טמפרטורות עם מקומות

.השמש לאור

קסדה ניקוי

  במגע באים אם להיפגע שיכולים מחומרים מיוצרת זו קסדה
תמיד להימנע יש .מסוימים ממיסים עם

  אגרסיביים ניקוי חומרי או כימיים מוצרים עם ממגע
.פחמימנים המכילים

  במים רק להשתמש יש ,ואביזריה הקסדה ניקוי לצורך
  ולאפשר המים את לנגב .עדין וסמרטוט עדין וסבון חמים
  .הפתוח באוויר ייבוש

אישית התאמה
  האלמנטים הם )הצמר כובע או( והמצחייה הפנימי הריפוד

  כל .בחדש החלפה או ניקוי לצורך להסיר שניתן היחידים
  במודל לשימוש היצרן ידי על מאושרים שהם בתנאי זאת

  אינם הקסדה של הרכיבים שאר כל .הספציפי הקסדה
.הקיפול ומערכת הרצועות במיוחד ,הסרה/לניתוק ניתנים

  באופן להקטין או להשביתה עלול הקסדה של שינוי כל
.שלה ההגנה יכולת את קיצוני
  ,מהקסדה אלו חלקים לפרק לנסות אין ,ואופן פנים בשום

  אושר כן אם אלא ,שהוא שינוי כל לבצע או להחליף ,להוסיף
.היצרן ידי על במפורש

ומיחזור סילוק

CloscaTM Fugaממוחזרים חומרים בעזרת עם מיוצרת.  
ממליצים אנו שלה החיים תוחלת בסוף
.למיחזור איסוף נקודת ייעודי אותו ולקחת ,אחראי סילוק

ַאֲחָריּות
Closca Design, S.L.ייצור לפגמי שנה של אחריות נותנת  

.הקניה מיום בלבד
  ישראל במדינת החלה הספציפית החקיקה לפגוע מבלי

  יתר .תאונה או השפעה של במקרה שיוצרו לנזק או ,לרכוש
  מגע או חום ידי על שנגרם נזק מכסה לא זו אחריות ,כן על
.כימיים מוצרים או ממיסים עם
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