
 

 

             

                     

  

   

                      

           

      

                       

      

הוראות שימוש בקסדת בטיחות לאופניים

פדלים מברכים אותכם על רכישת קסדת בטיחות חדשה לאופניים ק. סדה זאת עומדת בתקן האירופאי EN 1078 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.קסדה

זאת מיועדת להעניק הגנה ברכיבת כביש ושטח .על מנת לקבל את ההגנה המירבית מהקסדה ולשמור עליה לאורך זמן, חובה לקרוא בעיון ולהבין הוראות אלו .

שימו לב ! אם אינכם בטוחים בהתאמת הקסדה- אנא התייעצו עם בעל מקצוע ! אין לרכוב עם קסדה זאת ללא התאמה מושלמת לראש הרוכב !!

הגנה ואיוורור

המעטפת החיצונית של הקסדה מאפשרת לקסדה להיות בעלת משקל מזערי תוך כדי שמירה על הגנה מירבית ומדרג אותה בין הקסדות המובילות בשוק. פתחי

האיוורור הרבים מאפשרים זרימת אוויר וקירור הראש באופן מירבי.

מיקום הקסדה והתאמתה לראש בעזרת גלגלת הידוק

כדי להדק את הקסדה הידוק ראשוני יש להניח את הקסדה על הראש כמתואר באיור א' ואז לסובב את גלגלת ההידוק עם כיוון השעון עד שהקסדה מהודקת

 כראוי ובנוחות על הראש כמתואר באיור ב'

           'ב איור            איור א'   

 שיטת האחיזה של הקסדה על הראש

 בשחרור מהיר שניתן לפתיחה וסגירה ללא שינוי בהתאמת הקסדה.סגירה קסדה זו משתמשת באבזם בעל מנגנון 

 את חלקי הרצועה העודפים דרכו כמתואר באיור ג' להדק את רצועות הסנטר,יש להחזיק את האבזם ביד אחת ואז למשוך כדי

 איור ג'   

.יש להחזיק את הקסדה ביד אחת,וביד השניה לאחוז ברצועות בנקודה בה הן עוברות מתחת 2כדי להדק את הרצועה האחורית,יש למשוך את עודפי הרצועה 
 יש למשוך מצד לצד על מנת לאזו את אורכן של כל ארבעת הרצועות במתואר באיור ד'לסנטר ואז 

 איור ד'   

 הוראות שימוש לקסדות בטיחות לאופניים
 המיובאות על ידי פדלים לחברות  

UVEX,ABUS,ROCKET,BIANCHI



   

 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

על הקסדה להתאים היטב ולשבת בצורה מאוזנת על הראש)כמתואר באיור א'(.כדי להנמיך את הקסדה על מנת שתכסה את איזור המצח,יש להדק את רצועות
הסנטר ולשחרר את הרצועה האחורית.כדי להגביה את קדמת הקסדה,יש לשחרר את רצועת הסנטר ולהדק את הרצועה האחורית.

בדיקת התאמה ומתיחה נכונה

כדי לבדוק אם הקסדה מתוחה היטב,יש לחבוש את הקסדה אחרי ההתאמה ולסגור את האבזם.עכשיו פתחו את הפה.אתם אמורים להרגיש כי הרצועה מושכת
לכם את הסנטר.לאחר מכן,נסו למשוך את הקסדה מראשכם אחורה וקדימה.אם הקסדה יורדת,יש להוסיף ולמתוח את הרצועות ולבדוק את הידוק גלגלת

ההידוק.הקסדה אינה אמורה להחליק קדימה או אחורה במידה מופרזת.בהתאמה נכונה אסור שתהיה אפשרות להסיר את הקסדה מבלי לפתוח את האבזם.

שימו לב ! יש לבדוק את התאמת הקסדה בכל פעם שחובשים אותה !

בדיקה סופית

זכרו ! הדבר החשוב ביותר הוא שעל הקסדה לשבת היטב על הראש.אם ניתן להזיז אותה,עליכם להדק את הרצועות ו/או את גלגלת ההידוק.

חובה לסגור את האבזם מתחת לסנטר –קסדה ללא אבזם סגור אינה מסוגלת למלא את ייעודה !

יש לבדוק את התאמת הקסדה לפני כל שימוש בה ולהתאימה מחדש במידת הצורך.

ניקוי הקסדה

נקה את הקסדה בעזרת מים פושרים וסבון עדין בלבד !

אסור להשתמש בשום חומר אחר לניקוי הקסדה !

שימוש בחומרים אחרים כגון אלכוהול,חומרים ממיסים או תמיסות ניקוי למינהן עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לקסדה שיחייב את השמדתה.

יש להרחיק את הקסדה מתנאי חום קיצוני.

אין לחשוף את הקסדה לטמפרטורות מעל 56 מעלות צלזיוס !

הטמפרטורה ברכבים סגורים ובתיקי אחסון כהים עולה בקלות על המותר לאחסון קסדה זאת !!

קסדות עם נזקי חום יתאפיינו בבועות ומשטח לא אחיד עם עיוותים על פני הקסדה.

קסדה שנחשפה לחום קיצוני מחייבת את השמדתה !!

מידע חשוב !

קסדות בטיחות מעוצבות לספוג את אנרגיית המכה ע"י שבירה או נזק מעיכה לקסדה.למרות שלא ניתן תמיד לראות נזק כזה.

קסדה שהיתה מעורבת בתאונה או נפילה מחייבת את החלפתה והשמדתה !

שימו לב !  במקרים מסוימים - אף קסדה אינה מסוגלת לספק הגנה כנגד פגיעת הראש.

גם רכיבה במהיריות נמוכות מאד עלולה להוביל לפגיעת ראש חמורה ואף למוות.

תמיד יש לרכוב בזהירות המירבית  ולקרוא הוראות אלו בעיון.

אזהרה חמורה !

קסדה זאת  מעוצבת ומיועדת לרכיבת אופניים בלבד !

אין להשתמש בקסדה זאת בספורט מוטורי ממונע או לרכיבת אקסטרים וכן לכל ייעוד אחר מלבד רכיבת אופניים !

 אין להשתמש בקסדה לטיפוס או לכל פעילות אחרת בה קיים סיכון להיתפסות הקסדה או הרצועות במכשול כלשהו !

 

 

 

 

 

 

  

  

INFO.PEDALIM@GMAIL.COM 79 או בדוא"ל  למידע בטיחותי או אחר אפשר לפנות אלינו בטלפון 4092276
  

כל הזכויות שמורות לבית הצעצוע בע"מ מרץ 2022.
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