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מידע כללי
אנו מודים לך על הבחירה בקסדה המתקפלת שלנו. קסדה הנושאת את 
 -  EN 1078:2012+A1:2012 CE עומדת בתקן הבטיחות האירופי  הסימון 
 EU)) תקנה   - וגלגיליות  סקייטבורד  ולמשתמשי  אופניים  לרוכבי  קסדות 
הבטיחות  בדרישות  עומדת   CPSC תקן  בעלת  קסדה   .2016/425
 Consumer) הסטנדרטיות של הוועדה לבטיחות מוצרי צריכה בארה"ב 
התקנים  מכון  ידי  על  נבדק  המוצר   .(Product Safety Commission
19 – קסדות מגן  1613 חלק עשרוני  ונמצא מתאים לסעיפי תקן ישראלי 

לרוכבי אופניים, מינואר 2019

עדיין  הקיימים,  הבטיחות  בתקני  עומדת  שהקסדה  למרות  אזהרה! 
קיים סיכון לפציעה במקרה של תאונה.

שימוש
קורקינטים  גלגיליות,  אופניים,  על  לרכיבה  מיועדת  זו  קסדה 
בטיחותית  הגנה  מספקת  ואינה  מיועדת  אינה  הקסדה  וסקייטבורדים. 

נאותה בפעילויות ספורט מוטורי או רכיבה על קטנוע. 

פעילויות  במהלך  בקסדה  להשתמש  לילדים  לאפשר  אין  אזהרה! 
מרצועות  לתלייה  סיכון  בה  שקיים  אחרת  פעילות  כל  או  טיפוס 

הקסדה.

אופן הפעולה
יש לפתוח את הקסדה לפני כל שימוש בהתאם להנחיות בדף 1. 

יש לקפל הקסדה באופן שיאפשר לשאת אותה בקלות בתיק כאשר אין בה 
צורך. יש להימנע משימוש בכוח וגרימת נזק לקסדה.

 | הנחיות כלליות

היטב  סגורה  שהיא  לוודא  יש  הקסדה,  חבישת  לפני  אזהרה! 
באמצעות הסטת החלק העליון עד שהוא ננעל למקומו בנקישה.

הידוק והתאמה
קסדה זו מעניקה הגנה מספקת רק כאשר היא מותאמת היטב למשתמש. 

לנוחות מיטבית, יש לבחור את המידה המתאימה ביותר לגודל הראש. 

כדי למצוא את המידה המתאימה, מדדו את היקף הראש בגובה המצח 
הגבות  מעל  ס"מ   2.5 בערך  ביותר)  הגדול  הוא  ההיקף  שבה  (בנקודה 
שניתן  כפי  גמיש  מדידה  סרט  בעזרת  לבצע  יש  המדידה  את  והאוזניים. 
לראות באיור. אם אין בנמצא סרט מדידה גמיש, השתמשו בחוט או שרוך 

ומדדו אותו לאחר מכן.

נכונה. הקסדה אמורה  יש להקפיד על הנחת הקסדה על הראש בצורה 
להגן על המצח בלי להפריע לשדה הראיה ולא להגיע נמוך מידי במורד 

העורף. 

הרצועות צריכות להתחבר בנקודה הנמצאת מעט מתחת לאוזניים (אך 
לא מעליהן). 

יש להימנע ממיקום האבזם על הלסת ויש להדק את רצועות האבזם כך 
שלא יעוררו אי נוחות.

לשמירה על נוחותך מגיעה הקסדה עם מספר רפידות בעלות עובי שונה. 
 .(4 בעמוד   3 (איור  בהמשך  שמוצג  כפי  הקסדה  בתוך  אותן  למקם  יש 
מומלץ לנסות שילובים שונים ולבחור את המתאים ביותר למבנה הראש. 

אם רכשת קסדה המצוידת במנגנון תמיכה עורפי, עליך לכוון את גובהו 
ואת הידוק הרצועה האלסטית.

תחזוקה
שונות  בשיטות  הקסדה  של  המקוריים  החלקים  את  לפרק  או  לשנות  אין 
Overade. אין לערוך בקסדה שינויים על מנת  מאלה המומלצות על-ידי 
אין   .Overade ידי  על  המומלצים  מאלה  שונים  אביזרים  אליה  לחבר 
לחשוף את הקסדה לטמפרטורות גבוהות, למשל כשהיא חשופה לשמש 
בתוך רכב סגור או קרובה למקור חום. יש לנקות את הקסדה במים חמים 

בלבד. אין להשתמש בחומרים ממסים. 

שנים  חמש  על  לעלות  אמור  ולא  מוגבל  הקסדה  של  השימוש  חיי  אורך 
ממועד הייצור. 

סימנים  איתור  עם  מיד  הקסדה  את  להחליף  מומלץ  ביטחונך  למען 
ראשונים לשחיקה או לבלאי. על מנת לשמור על הקסדה כשהיא מקופלת 

מומלץ לאחסן אותה בנרתיק הגנה.

אזהרה! קסדה שהייתה נתונה לפגיעה קשה תושמד ותושלך גם אם 
לא ניכר בה נזק גלוי.

אחריות
כל הקסדות שלנו מכוסות לתקופת האחריות הנדרשת על-פי חוק. 

או  ניתן לפנות לספק המקומי  והרכישה,  נוסף על תנאי השימוש  למידע 
.www.overade.com :לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת
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