
Инструкция за ползване на каска за водни спортове - Ръководство за употреба
ВНИМАНИЕ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 Тази каска е предназначена само за водни спортове, за развлекателни цели! Не трябва да се използва като предпазно средство за професионални цели, за катерене, 
за моторни спортове, за управление на мотоциклети, скутери, джетове и на други подобни превозни средства! Този продукт не е подходящ за промишлена употреба!
Тази каска има за цел да предпази главата, но въпреки това, нито една каска не може да защити ползвателя срещу всички възможни злополуки. В много случаи 
материалите могат да бъдат напълно унищожени и тогава част от силата на удара се прехвърля на главата. Дори малка злополука може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт (например, но не само, наранявания на тила, гръбнака и други телесни увреждания)!
 Каската предпазва само тогава, когато пасва добре и е правилно поставена, закопчалките са закопчани, прикрепена е неподвижно и седи сигурно и удобно на 
главата! Трябва да се регулира по главата на потребителя преди всяка употреба.
 Каската трябва да е поставена на главата така, че да осигурява необходимата защита, да предпазва челото и да не се избутва много назад към тила.
 Регулируемата лента и катарамата трябва да бъдат здраво закрепени под брадичката, катарамата трябва да е встрани от гръкляна.
 Катарамата не трябва да лежи на челюстната кост, а краищата на коланчетата трябва да се затегнат с гумените пръстени, а не да висят свободно.
 Каишките и катарамите трябва да са едновременно удобно и здраво закрепени и не трябва да покриват ушите.
 Строго се забраняват структурни промени, модификации, поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част на каската, освен 
препоръчаните от производителя! Подобни действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
 Някои модели каски са окомплектовани с протектори за ушите. Тези протектори не влияят на предвидените защитни функции на каската.
 Не носете каска, която е участвала в инцидент или е била подложена на по-силни удари, може да има скрити дефекти и увреждания, които биха могли да намалят 
способността ѝ на защита.
 Каската трябва да бъде заменена с нова в случай, че вече не пасва добре на главата.
 Тъй като каската е произведена с дренажни отвори, има възможнност остри предмети да проникнат през тях и да достигнат до главата.
 Защитният ефект на шлема може да бъде сериозно засегнат от боя, стикер, почистващи течности или други разтворители!
 Каската не е играчка, има риск от задушаване поради малки, лесни за поглъщане части! Каската не трябва да се използва от деца по време на игра и когато 
съществува риск от удушаване! Ползването ѝ от деца, трябва да бъде под непрекъснат надзор от възрастен наблюдател.
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

ВНИМАНИЕ!
 Избягвайте да карате с каска без подложки за ушите, така се увеличава риска от нараняване. Винаги носете шлема със затворена закопчалка и затегната каишка.
 Редовно поверявайте каската за износване и повреди, при наличие на такива, сменете го незабавно.
 Каски от клас А и клас B са предназначени за екстремни спортове. Каски от клас А предлагат сравнително по-голяма защита. Каски от клас B могат да предлагат 
по-голяма вентилация и по-добър звуков фон, но предпазват по-малка част от главата и осигуряват по-малка степен на защита.

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 Каската трябва да се държи далеч от източници на топлина. Не я оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. Високите 
температури влошават състоянието на каската и тя губи определени функции, като най-важната от тах е възможността да поема удари. Максималната температура, на 
която каската може да бъде излагана е 50ºC.
 Каската може да се почиства само с вода, сапун и суха кърпа. Използването на спрейове или почистващи препарати, химически агресивни препарати (включително 
амоняк) или съдържащи абразивни частици и разтворители, може да доведе до намаляване характеристиките на каската.
 Винаги след почистване оставяйте каската напълно да изсъхне на въздух, след което може да я използвате по предназначение или да я приберете за съхранение.
 Не съхранявайте каската в деформирана позиция.
 Не съхранявайте на влажни места.
 Избягвайте ненужно излагане на слънце.
 Периодично подменяйте каската си, препоръчително веднъж на 5 години употреба.

ИЗБОР НА РАЗМЕР И РЕГУЛИРАНЕ
За да проверите дали закопчалките са правилно нагласени, опитайте се да свалите каската от предната или от задната част на главата. Ако се плъзга назад, затегнете 
закопчалката под брадичката. Разстоянието между ръба на каската и веждите трябва да бъде около 2-3см. Страничните ремъци трябва да оформят буквата "Y". Когато 
използвате шлема, не забравяйте да поставите каската така, че да предпазва челото, без да се ограничава видимостта, като в същото време не трябва да седи твърде назад
на главата. Поставете каската на главата си, регулирайте обиколката, чрез винта в задната и част (ако е оборудвана с такъв), затворете ключалката на брадичката и 
поставете каишката под брадичката си.

СПЕСИФИКАЦИИ
Каските покриват европейски стандарт CE EN 1385. Материали: PC, EVA, PVC, ABS. Вътрешна част, EVA пяна с покритие от полиестер, външна ABS.
Вентилационна система, закопчалка под брадичката, наушници при моделите с наушници.
Размери Liquid Force: XS 51-52см. | S 52-54см. | M 54-56см. | L 56-58см. | XL 58-60см. GUL: JNR 50-56см. | S-M 54-60см. | L 59-61см. | L-XL 58-62см.
Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. Произведени в КНР. Дистрибутор: Liquid Force Wakeboards, 1815 Aston Avenue, Suite 105, Carlsbad, 
CA 92008, www.liquidforce.com.  Дистрибутор GUL: Indian Queens, St Columb Cornwall TR9 6TF, United Kingdom, www.gul.com.

http://www.gul.com/
http://www.liquidforce.com/

