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Dağcılık ve alpin turizmi (Via ferrata) için kask.  
 
KULLANIM GEN İŞLİĞİ 
Dağcılık, speleoloji, canyoning ve via ferrata için kask 
Ürünü belirlenmediği amaçlar için kullanmayınız. 
Kaskın kullanılması yüksek yerlerdeki aktivitelerde rizikoları azaltabilir ancak tamamen 
ortadan kaldırmaz. 
Büyük darbelerde kask olası en fazla hacimde enerjiyi emmek için deforme olur. Bazen kask 
tamamen harap olabilir. Deformasyon kaskı bir daha kullanamayacak kadar büyük olabilir. 
 
UYARI 
Kaskların kullanımından ileri gelen faaliyetler tehlikelidir Davranışlarınızdan siz 
sorumlusunuz. 
Kaskın kullanımından önce şunlar yapılmalıdır: 

• Kullanım kılavuzu okunmalıdır. 
• Ürünün doğru kullanımının antrenmanının yapılması. 
• Ürün ile yapılabilecek ve yapılmayacak şeylerin öğrenilmesi. 
• Ürünün kullanımıyla bağlantılı rizikolu faaliyetlerin anlaşılması. 

Bu kurallardan bazılarının unutulması veya ihlal edilmesi ciddi yaralanmalara veya ölümlere 
sebebiyet verebilir. 
 
TANIM 
(1) Kabuk  çerçeve, (2) Ayar düğmesi, (3) Çene altı bandı, (4) Germe tokası (5) Çene altı bandı 
ayar tokası (6) Fener tutacağı tokası, (7) Havalandırma delikleri. 
Materyaller : kabuk  çerçeve ABS (akrilonitril butadien stiren), dolgu maddesi  poliüretan ve 
polisitren köpük, şeritler  polyester. 
 
KONTROL 
Her kullanımdan önce kaskın iç ve dış cephelerinde herhangi bir çatlak veya deformasyon 
olmadığından, kafa bandı şeritlerinin ve dikişlerinin zarar görmediğinden emin olunuz. 
Büyüklük ayarı sistemini kontrol ediniz, özelliklede çene altı germe bandı tokasını. 
 
UYARI  
Büyük darbe gözle görünür olmasa da kaska geri dönülmez bir şekilde zarar verebilir. Büyük 
darbelerden sonra kaskı kulanım dışı bırakın. 
Eğer ürün hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Rock Empire, s.r.o. şirketiyle temasa geçiniz 
veya ürünü kullanım dışı bırakınız. 
 
TAKMA VE AYAR 
Hazırlık  - ayar düğmesi yardımıyla (2) kask çevresini genişletin. 
Ayar  - kaskı başınıza takın ve ayar düğmesi yardımıyla (2) çevresini baş büyüklüğüne 
ayarlayın. Çene altı bandı ayarı tokasını (5) kulak altına çekin, kullanıcının ihtiyacına göre ileri 
ya da geriye de ayarlanabilir. 
Açma - germe tokasının iki parçasını (4) çengeller oturana kadar kendisine doğru çekin. Çene 
altı bandını sağlamca, fakat rahat bir şekilde sıkın. Doğru sıkma kaskın kafadan kaymamasını 
garanti eder. Çene altı bandını germe tokasının iki tarafına basarak açın (4). 
Kontrol  - germe tokasının iyi oturup oturmadığını (4), şeritleri çekerek kontrol edin. 
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Kullanım sırasında kaskın doğru oturmasına dikkat ediniz, çünkü ancak bu şekilde maksimum 
koruma sağlayabilir. 
 
NAKL İYE, DEPOLAMA VE BAKIM 
Kaskı keskin kenarlar baskı yapmayacak şekilde paketleyiniz. 
Kaskı UV ışınları, nem, kimyasal maddeler, eriticiler vb. lerinin ulaşamayacağı yerlerde 
depolayınız. 
Kaskı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız, örneğin arabada direkt güneş altında. 
Boya, yapıştırma etiketler ve benzeri uygulamalar kaskın güvenliğine negatif etki edebilirler. 
Düzeltmeler- kaskın konstrüksiyonunda herhangi bir düzeltme, değişik takviye aksesuar 
kurulumları vb. yapmayın. 
Tek istisna alın fenerinin toka yardımıyla kurulumudur (6). 
Temizleme - kaskı ılık suda sıradan şampuanlarla yıkamak mümkündür, hiçbir zaman eriyik 
veya başka kimyasal madde kullanmayınız. Kaskı otomatik cihazlarda yıkamayın ve 
kurutmayın. 
Kask polietilen torbada ve karton kutuda verilir. 
 
GENEL BİLGİLER 
Kullanım ömrü ve kontroller 
Plastik ürünlerin kullanım ömrü 10 + 5 yıldır (5 yıl kılavuza göre depolamada, 10 yıl ilk 
kullanımdan sonra). Eğer sorumlu kişi ürünün diğer güvenli kullanımlar için uygun olmadığını 
tespit ederse kullanım ömrü hala bitmemiş dahi olsa ürünün bir daha kullanılmamasını tavsiye 
etme yetkisine sahiptir. 
Plastik ürünler 12 ayda en az 1 kereüretici veya sorumlu kişi (bundan sonra sadece sorumlu 
kişi) tarafından Kişisel Korunma Gereçleri kategori III. basit konstrüksiyon kuralları 
çerçevesinde kontrol edilmelidir, örneğin IRATA ve SPRAT LEVEL3 vb. Bu kontroller sıra 
dışı olaylarda da yapılmalıdır (düşme, agresif kimyasal ortam, mekanik zarar görmeler veya 
kullanıcının şüphelendiği durumlarda). 
 
Kask hakkında şüpheleriniz oluşur oluşmaz kullanım dışı bırakın ve imhaya verin. 
Ürünün eskimesi - ürünün eski sayılması için birçok sebep vardır. Örneğin normların ve 
talimatların değişmesi, yeni tekniklerin gelişimi, donanımın diğer parçalarıyla uyumsuzluk vb. 
 
GARANT İ 
 üretim arızaları ya da materyal arızaları garanti süresi 3 yıldır Garanti, normal aşınmayla, 
dikkatsizlikle, uzmansal olmayan müdahalelerle, doğru olmayan kullanımlarla, yasak olan 
düzeltmelerle ve kötü depolamalarla meydana gelebilecek zararları kapsamaz. 
Üretici bu ürünün direkt, endirekt ya da tesadüfi kullanımı sırasında oluşacak zararlardan veya 
ürünün kullanımı sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. 
 
 


