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אנו מברכים אותך
על שבחרת בקסדת אופניים של Bontrager. קסדה זו יוצרה על מנת לעמוד בתקני

הביצועים והבטיחות הקפדניים ביותר. לאחר כוונון נכון, ועם טיפול ותחזוקה נאותים, 
הקסדה תעזור לך לרכב בבטחה.
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קרא מדריך זה לפני השימוש בקסדה החדשה!

כוונון נכון של הקסדה ושימוש נכון בה חיוניים לבטיחות. על הורים להסביר את המידע 
הכלול במדריך זה לילדיהם ולכל מי שאינו מסוגל להבינו. 

אם אינך מבין את המידע המופיע במדריך זה, צור קשר עם המפיץ. אם נתקלת בבעיה 
או שאלה שהמפיץ אינו מסוגל לספק להן מענה, צור עמנו קשר בדואר, בטלפון, או 

דרך האתר:

Bontrager

Attn: Customer Service
W. Madison Street 801

Waterloo, WI 53594
920.478.4678

www.bontrager.com

יתכן והאיורים לא יתאימו במדויק לקסדה. לא כל הקסדות של Bontrager כוללות 
את כל המאפיינים המופיעים במדריך.

מדריך זה עומד בדרישות התקנים הבאים:
תקן CFR Part 1203 16  של נציבות בטיחות מוצרי הצריכה של ארה”ב

ASTM F 1447-06
EN 1078

AS/NZS 2063:2008

נבדק על ידי:
.CRITT Sport Loisirs-86100 Châtellerault-France n°0501

SP Technical Research Institute of Sweden
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
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אודות הקסדה
קסדה יכולה להעניק הגנה רבת-חשיבות אם היא מותאמת ונחבשת כהלכה. 

מידע בטיחות חשוב:

להשגת הגנה, יש לחבוש את הקסדה כהלכה ולתחזק אותה כראוי. קרא 
הוראות אלה בעיון ומלא אחריהן בקפידה. שימוש או תחזוקה לקויים 

בקסדה עלולים לגרום לפגיעה חמורה ואף מוות.

רכב בבטיחות. אף קסדה אינה יכולה להגן על החובש מפני כל סוגי הפגיעה 
האפשריים. פגיעה חזקה, חפץ חד, שימוש לקוי, או כוונון לקוי עלולים לגרום 

להיווצרות תנאים החורגים מרמת ההגנה שמעניקה הקסדה. 

בדוק את כוונון הקסדה לפני כל נסיעה. כדי לפעול ביעילות, על הקסדה לשבת 
־היטב על הראש ויש לחבוש אותה כראוי. הקסדה תוכננה כך שתוחזק באמצ

עות רצועה העוברת מתחת ללסת התחתונה. כדי לבדוק אם הקסדה מותאמת 
כהלכה, חבוש את הקסדה וכוונן כנדרש. סגור היטב את מערכת האחיזה. אחוז 
בקסדה ונסה לסובב אותה לפנים או לאחור. קסדה היושבת כהלכה, תהיה נוחה 
ולא תנוע קדימה עד לחסימת שדה הראייה או אחורה עד לחשיפת המצח. אם 

אינך יכול להתאים את הקסדה כהלכה, צור קשר עם המפיץ.

הימנע מחום גבוה. אל תחשוף את הקסדה לחום, כמו שקיים, למשל, 
בתוך הרכב ביום שמש. חום מופרז עלול להזיק לבטנה או למעטפת הקסדה, 

או לגרום להן להיפרד. 

הימנע ממגע עם כימיקלים. נפט ומוצרי נפט, חומרי ניקוי, צבע, דבקים 
וכד’ עלולים להזיק לקסדה ולפגוע ביעילותה, מבלי שהנזק יהיה גלוי לעיני 

המשתמש. כמו כן, חומרים מסוימים להרחקת חרקים עלולים להזיק לקסדה.

החלף קסדה ישנה או קסדה שניזוקה. הקסדה נועדה לספוג זעזועים על ידי 
הרס חלקי של קליפת הקסדה והבטנה. 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 

אזהרה
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ניכרים בה סימני בלאי. חלקי הקסדה מאבדים מכוחם לאורך זמן, כך שאפילו 
אם הקסדה לא ספגה פגיעה ולא ניזוקה, יש להחליפה לאחר שלוש שנים.

קסדות שונות זו מזו בעיצוב וברמת ההגנה. קסדה זו נועדה לשימוש ברכיבת 
פנאי על אופניים; היא אינה מקנה את אותה רמת הגנה כמו קסדה שנועדה 

לשימוש בטיפוס מצוקים, החלקה על גלגיליות, או סקי. וודא כי הקסדה נועדה 
לסוג הרכיבה שלך. אם תבחר לעשות פעלולים, לרכוב רכיבת שטח, או 

במהירויות גבוהות, מומלץ כי תבחר בקסדה המעניקה דרגת הגנה גבוהה יותר.

כל דבר הנמצא בין ראשך לקסדה עלול להפחית את מידת ההגנה. 
כובע, צעיף, ואפילו תסרוקות מסוימות עלולים לגרום לתזוזת הקסדה בזמן 

הפגיעה. סיכות ראש, אוזניות, או כל חפץ אחר הנמצא מתחת לקסדה עלול 
לגרום לפציעה במקרה של פגיעה בקסדה.

אין לבצע שינויים בקסדה. 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 אם הילד נלכד בעודו חובש 

את הקסדה.

־שמור על הקסדה נקייה. שטוף את הקסדה בתמיסה של סבון עדין ומים. רפי
דות הקסדה ניתנות לכביסה במכונה במים קרים ובסחיטה עדינה. אין להכניס 

את רפידות הקסדה למייבש. באפשרותך גם לקנות רפידות חדשות מהמפיץ.

חורי האוורור עלולים לאפשר חדירת חפצים. מקלות, אבנים או חרקים 
עשויים לחדור דרך החורים אל תוך הקסדה.

אזהרה

מדיניות החלפות
אם הקסדה נפגעת במהלך השנה הראשונה לאחר הקנייה, חברת Bontrager תחליף 
־את הקסדה ללא תשלום. שלח את הקסדה, בחבילה מבוילת, למחלקת שירות הלקו

חות של Bontrager, יחד עם עותק הקבלה ותאור התאונה. אנו נשלח לך קסדה חדשה 
לאחר קבלת הקסדה שנפגעה.
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כוונון הקסדה
חברת Bontrager מציעה קסדות במגוון גדלי מעטפת המתאימים לגדלי ראש שונים. 

כדי לבדוק את גודל המעטפת של הקסדה, חבוש את הקסדה כנדרש )ראה איור 1 ואיור 2(, 
מבלי לסגור את האבזם. הקסדה יושבת כהלכה אם היא אוחזת את הראש, מבלי 

ללחוץ.הערה: כל הכיוונים )שמאלה, ימינה, למעלה, למטה( הם ביחס לקסדה כפי 
שהיא מונחת על הראש.

איור 2. מיקום לא נכון של הקסדהאיור 1. מיקום נכון של הקסדה

כוונון רצועת הרקה השמאלית
הנח את הקסדה על ראשך.   .1

שחרר את מתאם הרצועה )איור 3(.   .2
החלק את מתאם הרצועה לאורך רצועת הרקה השמאלית )איור 4( עד שמתאם הרצועה    .3

מונח ממש מתחת לתנוך אוזן שמאל.
החזק את מתאם הרצועה במקומו על רצועת הרקה, ומשוך את רצועת העורף )איור 4(    .4

דרך מתאם העורף. על האבזם השמאלי כמעט לגעת במתאם הרצועה.  
נעל את מתאם הרצועה.   .5

הפעלת מתאם הרצועה אבזם שמאל )1(, רצועת רקה איור 3.     . איור 4
שמאלית )2(, ורצועת עורף )3(
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כוונון רצועת העורף השמאלית
מבלי לחבוש את הקסדה, משוך את רצועת העורף השמאלית )איור 4( דרך חלקה האחורי    .1

של הקסדה )איור 5(, לכוונון מיקומו של מתאם הרצועה השמאלית.
חבוש את הקסדה. כאשר הקסדה מונחת כנדרש על ראשך, מתאם הרצועה השמאלית יהיה    .2

מונח ממש מתחת לתנוך האוזן )איור 6(. על רצועת הרקה ורצועת העורף להיות מתוחות.
במידת הצורך, כוון מחדש את רצועת הרקה השמאלית )ראה סעיף קודם(. מיקום סופי של    .3
מתאם הרצועה השמאלית )איור 5(. מיקום הרצועה בחלקה האחורי של הקסדה )איור 6(.

מיקום הרצועה בחלקה האחורה של  איור 5.  
הקסדה

מיקום סופי של מתאם הרצועה  איור 6. 
השמאלית

כוונון רצועת העורף הימנית ורצועת הרקה הימנית
מבלי לחבוש את הקסדה, פתח את מתאם הרצועה הימנית.   .1

החלק את מתאם הרצועה הימנית על פני רצועת העורף עד שאורך רצועת העורף הימנית זהה    .2
לאורך רצועת העורף השמאלית.

משוך את רצועת הרקה הימנית דרך מתאם הרצועה הימנית עד שאורכה זהה לאורך רצועת    .3
הרקה השמאלית )איור 7(.

נעל את מתאם הרצועה.   .4
חבוש את הקסדה ובדוק את כוונונה.   .5

על שני מתאמי הרצועות להיות מונחים ממש מתחת לתנוכי האוזניים.  +
+ על רצועות הרקה ורצועות העורף להיות מתוחות. 

במידת הצורך, כוונן מחדש.   .6

רצועות הרקה השמאלית ורצועות הרקה הימנית בעלות אורך זהה איור 7.  
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כוונון רצועת הסנטר
הקסדה תוכננה כך שתוחזק באמצעות רצועה העוברת מתחת ללסת התחתונה. שתי הרצועות 

היוצאות ממתאם הרצועה הימנית והעוברות מתחת ללסת התחתונה מרכיבות יחדיו את רצועת 
הסנטר )איור 8(. וודא כי רצועת הסנטר מושחלת כהלכה באבזם הימני )איור 9(.

כוונן את אורך רצועת הסנטר על ידי משיכת הרצועה דרך האבזם.   . 1

מיקום נכון של רצועת הסנטר נתיב מעבר רצועת הסנטר דרך איור 8.   איור 9. 
האבזם והטבעת

הכנס את חלקו הימני של האבזם לחלקו השמאלי )איור 10(.   .2
וודא כי האבזם סגור היטב:   .3

+ וודא כי נשמע צליל הקשה עם נעילת האבזם.
+ נסה לפתוח את האבזם על ידי משיכה ברצועת הסנטר. על האבזם להשאר סגור.

על רצועת הסנטר להיות ממוקמת כמתואר באיור 8, ועליה לשבת צמוד כנגד תחתית 
הסנטר. במידת הצורך, כוונן מחדש.

כדי למנוע מרצועת הסנטר להתנפנף, העבר אותה דרך טבעת הגומי )איור 9(.   .4

איור 10. אבזם רצועת הסנטר פתוח וסגור
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מערכת התאמה )אם ישנה(
 Headmaster איור 12א( או( Micro-Manager יתכן והקסדה מצוידת במערכת התאמה

)איור 12ב(. מערכות התאמה אלה מאפשרות שיטה נוספת להצמיד את הקסדה לראש.

Micro-Manager .איור 12א

Headmaster .איור 12ב

להסרת הקסדה
משוך בעדינות את רצועת הסנטר, ולחץ על שתי הלשוניות השקועות באבזם 

)איור 11(.

איור 11. שחרור האבזם
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כוונון מערכת ההתאמה
הנח את הקסדה על ראשך, מבלי לחבר את הרצועות.   .1

מקם את מערכת ההתאמה כך שהיא מונחת מתחת לעצם העורף, הבליטה בבסיס הגלגלת.    .2
אם מערכת ההתאמה רפויה מדי, סובב את גלגל ההתאמה עם כיוון השעון לחיזוקה    .3

)איור 13א ו - 14א(. אם מערכת ההתאמה צמודה מדי, סובב את גלגל ההתאמה   
נגד כיוון השעון לחיזוקה )איור 13ב ו - 14ב(.  

סגור את אבזם רצועת הסנטר.   .4
בדוק את ההתאמה )ראה עמוד הבא(.   .5

אם מיקום הקסדה המועדף עליך נמצא בקצה טווח הכוונון, ניתן לשנות את מיקום 
מערכת ההתאמה לקבלת אפשרויות התאמה נוספות )ראה סעיף הבא(.

Micro-Manager-איור 13א. חיזוק מערכת ה

Headmaster-איור 14א. חיזוק מערכת ה

Micro-Manager-איור 13ב. שחרור מערכת ה

Headmaster-איור 14ב. שחרור מערכת ה

Micro-Manager

Headmaster
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מיקום מערכת ההתאמה 
מבלי לחבוש את הקסדה, זהה את העוגן והתפס של רתמת מערכת ההתאמה )איור 15(    .1

ואת הנקודות ההיקפיות )איור 16(.
לשינוי הגובה, משוך או דחוף בעדינות את העוגן והתפס.    .2

לשינוי הטווח ההיקפי, הסר בעדינות את התפס בקצה כל צד של מערכת ההתאמה, בנקודת    .3
החיבור לקסדה )איור 16(.

מקם כל תפס באחת הנקודות בצד הקסדה.   . 4

איור 15. נקודות גובה של מערכת
Micro-Manager-ה  

איור 16. נקודות היקפיות של מערכת 
Micro-Manager-ה

בדיקת ההתאמה
בצע את שתי הבדיקות הבאות:

נענע את ראשך מצד לצד. הקסדה אינה אמורה לזוז על הראש.
נסה לדחוף את הקסדה קדימה ואחורה על ראשך. אם הקסדה זזה לאחור, חזק את 

רצועות הרקה. אם הקסדה זזה לפנים, חזק את רצועות העורף.
אם לא ניתן לכוונן את הקסדה כנדרש, יתכן ויש צורך במעטפת ממידה קטנה יותר. צור 

קשר עם המפיץ.

קיצור רצועת הסנטר
אם תחליט לגזור את רצועת הסנטר, השאר לפחות 25 מ”מ )1 אינץ’( מעל לאבזם. רצועת סנטר 

קצרה מדי עלולה לגרום לקסדה לאבד את התאמתה ולפגוע בהגנה. לאחר גזירת הרצועה, המס 
את קצה רצועת הסנטר כדי למנוע את פרימתה. הזהר בעת השימוש במקור חום בקרבת הקסדה. 

הרצועה דליקה. עד התקררות הרצועה, הזהר שלא לגעת בניילון המומס, מחשש לכוויות.
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להסרת מגן השמש
חלק מקסדות Bontrager מצוידות במגן שמש הניתן להסרה. להסרת מגן השמש, 

משוך בעדינות כל אחד מהתפסים ושחרר אותו מהשקע במעטפת הקסדה )איור 17(.
שים לב: השקעים בקסדה עלולים להתרחב עקב שימוש מופרז, מה שיגרום למגן 

השמש להשתחרר או אף להתנתק.

לחיבור הפקקים של שקעי מגן השמש
חלק מקסדות Bontrager מצוידות בפקקים )איור 18(, אותם ניתן לחבר לקסדה כאשר 

מגן השמש אינו בשימוש. פקקים אלה נועדו להסתרת שקעי החיבור של מגן השמש. 
לחיבור הפקקים, זהה את הפקק השמאלי והימני, ודחוף אותם אל תוך שקע חיבור מגן 

השמש בצד המתאים של הקסדה.

איור 19. כוונון מגן השמש

איור 18. אתר וחבר את פקקי מגן השמש איור 17. תפס מגן השמש והשקע בקסדה

כוונון מגן השמש
חלק מקסדות Bontrager מצוידות במגן 
שמש מתכוונן. לכוונון זווית מגן השמש, 

שחרר את ברגי אחיזת מגן השמש )איור 19( 
באמצעות מפתח אלן בגודל 4 מ”מ. כוונן את 

מגן השמש לזווית הרצויה. חזק את הברגים 
עד שהם שומרים את מגן השמש במקומו. 

הזהר שלא לחזק את הברגים יתר על המידה.
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הוראות שימוש וטיפול

אף קסדה אינה יכולה להגן על החובש מפני כל סוגי הפגיעה האפשריים. )א(   

הקסדה תוכננה כך שתוחזק באמצעות רצועה העוברת מתחת ללסת התחתונה. )ב(  

כדי לפעול ביעילות, על הקסדה לשבת היטב על הראש ויש לחבוש אותה כראוי. כדי לבדוק  )ג(   
אם הקסדה יושבת כהלכה, חבוש את הקסדה וכוונן כנדרש. סגור היטב את מערכת האחיזה. 

אחוז בקסדה ונסה לסובב אותה לפנים או לאחור. קסדה היושבת כהלכה, תהיה נוחה ולא 
תנוע קדימה עד לחסימת שדה הראייה או אחורה עד לחשיפת המצח.

אין לחבר דבר לקסדה למעט בהתאם להמלצות יצרן הקסדה. )ד(   

הקסדה נועדה לספוג זעזועים על ידי הרס חלקי של קליפת הקסדה והבטנה. נזק זה עשוי  )ה(   

שלא להיות גלוי לעין. על כן, אם ספגה מהלומה חזקה, יש להשמיד את הקסדה ולהחליפה 
אפילו אם לא נראה כי היא ניזוקה. 

נפט ומוצרי נפט, חומרי ניקוי, צבע, דבקים וכד’ עלולים להזיק לקסדה ולפגוע ביעילותה,  )ו(   
מבלי שהנזק יהיה גלוי לעיני המשתמש. 

לקסדה אורך חיים שימושי מוגבל, ויש להחליפה כאשר ניכרים בה סימני בלאי. )ז(  

קסדה זו אינה מיועדת לשימושם של ילדים בזמן טיפוס או בזמן פעילויות אחרות בהן קיימת  )ח(   

סכנה לתלייה או חנק אם הילד נלכד בעודו חובש את הקסדה.
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