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קרא את המדריך הזה לפני שתרכוב עם הקסדה החדשה שלך
אנחנו יודעים שאתה רוצה לצאת החוצה לרכוב .לפני שתעשה זאת ,לבטיחותך ,חשוב שתתאים את
הקסדה בצורה נכונה.
הורים או אפוטרופוסים :אנא הסבירו את המידע שבמדריך הזה לרוכבים הצעירים שלכם.

אנו מברכים אותך
תודה שבחרת בקסדת האופניים ש ל  .Bontragerקסדה זו נבנתה כדי לעמוד בתקני הביצועים והבט�י
חות הקפדניים ביותר .לאחר כוונון נכון ,ועם טיפול ותחזוקה נאותים ,הקסדה תסייע לך לרכוב בבטחה.

צור קשר איתנו
אם יש לך שאלות כלשהן לגבי המדריך הזה ,התייעץ עם המוכר .אם יש לך שאלה או בעיה שהמוכר לא
יכול לענות עליה ,צור קשר איתנו:
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
LG Harderwijk 3847
The Netherlands
טל88-4500699)0( +31 :

Trek-Bontrager
לתשומת לב :שירות לקוחות
W. Madison Street 801
Waterloo, WI 53594
920.478.4678
www.trekbikes.com
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מידע בטיחות חשוב

שימוש וטיפול
חבוש את הקסדה במיקום הנכון ,כשהמצח שלך מוגן (ר' ציור  1ו.)2-

אזהרה
להשגת הגנה ,יש לחבוש את הקסדה כהלכה ולתחזק אותה כראוי .קרא בזהירות ועקוב אחרי
הוראות אלה:
רכוב בזהירות .פגיעה קשה ,חפצים חדים ,שימוש בלתי הולם ,או כוונון לא נכון עלולים לגרום
לפציעות או למוות.

ציור  .1תקן את מיקום הקסדה

ציור  .2מיקום לא נכון של הקסדה

הקסדה מיועדת להיות מוחזקת על ידי רצועה מתחת ללסת התחתונה (ר' ציור .)3

ודא שהקסדה שלך מתוכננת ומיועדת לסגנון הרכיבה שלך .קסדה זו מיועדת לשימוש ברכיבה על
אופניים לשם פנאי והיא לא מציעה את אותה הגנה כמו קסדה אשר מיועדת לסוגי ספורט קיצוניים
יותר .בחר קסדה מדגם אחר עם הגנה הולמת אם אתה מתכנן לעשות יותר מאשר רכיבה על
אופניים לשם פנאי
כל דבר בין הראש שלך לקסדה עלול להפחית את ההגנה .כובע ,צעיף ,או אפילו תסרוקות נפוחות
מאוד עלולות לגרום לתזוזה של הקסדה במקרה של פגיעה .סיכות ראש ,אוזניות ,או כל חפץ אחר
הנמצא מתחת לקסדה עלול לגרום לפציעה במקרה של פגיעה בקסדה.

ציור  .3תקן את המיקום של רצועת הסנטר
בדוק את הכוונונים לפני כל רכיבה (ר' עמוד .)8
שמור על הקסדה שלך נקייה .רחץ אותה עם סבון עדין ומים .את הפדים אפשר לרחוץ במכונת
כביסה בטמפרטורה קרה ,סבב עדין .אין לייבש את הפדים במייבש כביסה .אפשר לקנות פדים
להחלפה בחנות האופניים הקרובה אליך
הימנע מחום גבוה ,כמו פנים המכונית ביום שמשי וחם .חום גבוה מדי עלול לגרום נזק לבסיס
הקסדה ,למעטפת או לקליפה ,או לגרום להם להתפרק.
הימנע מחומרים כימיים .הקסדה עלולה להינזק ולהפוך ללא אפקטיבית בשל נפט ומוצרי נפט ,חומרי
ניקוי ,צבעים ,דבקים ועוד בלי שהמשתמש יוכל לראות את הנזק .זה כולל דוחי חרקים המכילים
.DEET

• אל תשנה את הקסדה .אין לחבר דבר לקסדה למעט בהתאם להמלצות יצרן הקסדה .זה כולל
מדבקות או תוויות.
• הימנע מחנק .קסדה זו אינה מיועדת לשימושם של ילדים בזמן טיפוס או בזמן פעילויות אחרות
בהן קיימת סכנה לתלייה או חנק עם הילד נלכד בעודו חובש את הקסדה.
• פתחי אוורור עלולים לאפשר חדירה לקסדה .מקלות ,אבנים ,או חרקים יכולים לעבור דרך
הפתחים לתוך החלק הפנימי של הקסדה.

מדיניות החלפה בהתרסקות
נספק לך קסדה חלופית ללא עלות אם היא הייתה מעורבת בהתרסקות בשנה הראשונה של הבעלות
עליה .יש ליצור קשר איתנו או עם החנות בה נרכשה הקסדה ולהעביר את הקסדה המרוסקת ,חשבונית
מקורית ,פרטי התאונה וכתובת למשלוח הקסדה החלופית.

• החלף קסדה ישנה או קסדה שנגרם לה נזק .הקסדה נועדה לספוג זעזועים על ידי הרס חלקי של
בסיס הקסדה והמעטפת .נזק זה עשוי שלא להיות גלוי לעין .על כן ,אם ספגה מהלומה חזקה ,יש
להשמיד את הקסדה ולהחליפה אפילו אם לא נראה כי היא ניזוקה .לקסדה אורך חיים שימושי
מוגבל ,ויש להחליפה כאשר ניכרים בה סימני בלאי .חלקי הקסדה מאבדים מכוחם לאורך זמן ,כך
שאפילו אם הקסדה לא ספגה פגיעה ולא ניזוקה ,יש להחליפה לאחר שלוש שנים.
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מאפייני הקסדה

אבזמי רצועת הסנטר

הקסדות של  Bontragerמציעות טווח של מאפיינים על מנת להספק התאמה רבה .עקוב אחר
ההנחיות המתאימות לקסדה שלך .התייעץ עם המוכר שלך אם אינך בטוח אילו מאפיינים יש לקסדה
שלך או אם הנך זקוק לעזרה נוספת.
ייתכן שהאיורים לא יתאימו בצורה מדויקת לקסדה שלך – זה בסדר .לא כל הקסדות של Bontrager
כוללות את כל המאפיינים המופיעים במדריך.

חלקי הקסדה
אבזם  Fidlockפתיחה:
החלק הצידה

אבזם  Fidlockסגירה :הצמד
את המגנטים
מערכת התאמה
מפריד רצועות
מערכות התאמה אחוריות

אבזם לחיץ :פתיחה

אבזם לחיץ :סגירה

רצועת סנטר

אבזם

מערכת

כיוונונים
גובה של מערכת התאמה
אחורית

הידוק

רצועה גמישה

מפריד  :LockDownפתיחה
מפריד  :LockDownסגירה
כדי לעשות כיוונונים לרצועה ,פתח את המחבר .ברגע שזה מכוונן,
נעל את המחבר.

אין צורך בכיוונונים – פשוט חבוש את הקסדה
הניגע
YOKE

מערכת הידוק
Headmaster

מחברי רצועה
החלק על מנת לשנות
להרפות להתאמה
רופפת
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מפריד  :FlatLockאין צורך
בכיוונונים – פשוט חבוש את
הקסדה

Boa

הדק להתאמה נוחה

משוך את הפקקים החוצה
ולחץ למיקום החדש
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אביזרים וחיבורים

כיוונון הקסדה

(לא זמינים בכל הקסדות)

הערות :כל הכיוונים (שמאל ,ימין ,קדימה ,אחורה) מתייחסים לקסדה כשהיא חבושה על הראש.
להמחשה שמראה כיצד להפעיל מאפיין או מערכת התאמה ,ר' עמודים .6 – 4

כדי לבדוק את גודל הקסדה
מספר דגמים של קסדות  Bontragerמציעים גדלים שונים על מנת להתאים לגדלים שונים של ראשים.
כדי לבדוק את הגודל המתאים ,חיבשו אותה וכווננו את מערכת ההתאמה האחורית (ר' עמוד .)4
הקסדה יושבת כהלכה אם היא אוחזת את הראש ,מבלי ללחוץ.

מצחיה מתכווננת (וניתנת
להסרה) (ברגים)

כדי לכוונן את ההתאמה
 .1הנח את הקסדה על ראשך .היא צריכה להיות מאוזנת כך שהיא תמוקם מעל
הגבות ותכסה את המצח שלך.
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פתח את מחברי הרצועה.
 .2בצד שמאל ,אחוז את האבזם מתחת לסנטר שלך והחלק את מחבר הרצועה
בדיוק מתחת לתנוך האוזן שלך .הרצועות צריכות להיות שטוחות כנגד ראשך
Neo Visor

נעל את מחברי הרצועות.
 .3מהצד הימני של הקסדה ,משוך כל חלק רופף מצד שמאל לאורך הצד האחורי
של הקסדה.

לאחר מכן חזור על שלב  2בצד הימני.

כיסוי חורים כשהמצחיה לא
בשימוש

מצחיה הניתנת להסרה (פקקי
פטריה)

2
1

2
1

 .4ודא כי רצועת הסנטר עוברת בצורה נכונה דרך האבזם הימני והדק את
האבזם.
כדי למנוע מרצועת הסנטר מלהתרופף או להתנפנף ,היא חייבת להיות תחובה
היטב בתוך שומר הרצועה.
 .5וודא כי האבזם סגור היטב:
• המתן לצליל "קליק" במהלך הידוק האבזם
• נסה למשוך ולפרק את האבזם עם רצועות הסנטר .האבזם לא אמור להתפרק.

הרכבת התקן BLENDR
אחורי (תואם נצנץ )FLARE

הרכבת התקן  BLENDRקדמי
(תואם פנס BONTRAGER
 IONומצלמת )GO PRO

 .6כוונן את רצועות הסנטר כך שהן יהיו ממוקמות בצורה נוחה מול החלק התחתון
של הלסת שלך בהתאם לתמונה
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לבדוק את הכיוונונים
כדי לפעול ביעילות ,על הקסדה לשבת היטב על הראש ויש לחבוש אותה כראוי .כדי לבדוק את
ההתאמה הנכונה ,חבוש את הקסדה על הראש ועשה את הכיוונונים הנדרשים .סגור בצורה בטוחה את
מערכת האחיזה .אחוז בקסדה ונסה לסובב אותה לפנים או לאחור .קסדה חבושה כהלכה ,תהיה נוחה
ולא תנוע קדימה עד לחסימת שדה הראייה או אחורה עד לחשיפת המצח .התייעץ עם איש המכירות
בחנות אם לא תוכל לכוונן את הקסדה בצורה הולמת.

לאבטח את רצועת הסנטר העודפת
תלוי בגודל הראש שלך ,ייתכן שיישאר לך חלק מיותר של רצועת הסנטר אחרי הכיוונונים .תוכל לקפל
זאת ולהכניס זאת לתוך שומר הרצועה ,או שתוכל לחתוך אותה.
אם תבחר לחתוך את רצועת הסנטר ,השאר לפחות  1אינץ' ( 25מ"מ) אחרי האבזם.
לאחר גזירת הרצועה ,המס את קצה רצועת הסנטר כדי למנוע את פרימתה .הזהר בעת השימוש
במקור חום בקרבת הקסדה .הרצועה דליקה .הימנעו ממגע עם הניילון הנמס עד שהוא מתקרר מכיוון
שהוא עלול לגרום לכוויה.

אחריות מוגבלת
 Trek Bicycle Corporationמעניקה אחריות לכל קסדה חדשה של
 Bontragerעל פגמים בעבודה ובחומרים .לפרטים נוספים ,בקרו באתר האינטרנט שלנו.
www.trekbikes.com/bontrager/guarantee
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