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ЗАЩИТНИ КАСКИ
За подробна информация относно съответните стандарти вижте 
етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се 
показват както на продукта, така и на потребителската информация 
по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на 
Регламент ЕU 2016/425, EN397:2012+A1:2012.
Това ЛПС е предназначено да предпази потребителя от падащи 
предмети и свързани с това мозъчни травми или черепни фрактури. 
Корпусът е конструиран да предпазва от 1) хвърлени отгоре предмети  
2) падащи предмети 3) удари при ниски температури (-30°C); 4) 
странични деформации.  Да не се използва от катерачи, пожарникари 
или спортисти.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА ЗАЩИТА: За адекватна защита този 
шлем трябва да се побира или да се регулира според размера на 
главата на потребителя. Използвайте въртящото се копче отзад за 
регулиране на размера: TЗавъртете надясно за намаляване; наляво 
за уголемяване. Използвайте четирите щифта за регулиране на 
височината на носене. Поставете щифтовете на подходящите дупки: 
3 различни положения отпред и 2 отзад. Отворете затягащия клипс и 
издърпайте подбрадната каишка до необходимата дължина.
Каската е изработена, за да поеме енергията от удар чрез частично 
унищожаване или повреждане на корпуса и колана, и въпреки 
че подобно увреждане може да не е лесно забележимо, всеки 
шлем, подложен на силно въздействие, трябва да бъде заменен. 
Вниманието на потребителите също е насочено към опасността от 
промяна или отстраняване на някоя от оригиналните части на каската, 
различни от препоръчаните от производителя на каската. Каските не 
бива да се приспособяват с цел прикрепване на приспособленията по 
никакъв начин, който не е препоръчан от производителя на шлема. 
Не нанасяйте бои, разтворители, лепила или самозалепващи етикети, 
освен в съответствие с инструкциите на производителя на каската.  За 
адекватна защита тази шлема трябва да се побира или да се регулира 
според размера на главата на потребителя. Каската е изработена, 
за да поеме енергията от удар чрез частично унищожаване или 
повреждане на корпуса и колана, и въпреки че подобно увреждане 
може да не е лесно забележимо, всеки шлем, подложен на силно 
въздействие, трябва да бъде заменен.  Вниманието на потребителите 
също е насочено към опасността от промяна или отстраняване на 
някоя от оригиналните части на каската, различни от препоръчаните 
от производителя на каската. Каските не бива да се приспособяват 
с цел прикрепване на приспособленията по никакъв начин, който 
не е препоръчан от производителя на шлема. Не нанасяйте 
бои, разтворители, лепила или самозалепващи етикети, освен в 
съответствие с инструкциите на производителя на каската.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРАНИЦИ НА УПОТРЕБА И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО, потребителят трябва да провери дали 
електрическите граници на каската съответстват 
номиналното напрежение, което е вероятно да срещне по време на 
употреба.  Изолационната каска не трябва да се използва в ситуации, в 
които съществува риск  частично намаляват изолационните свойства 
(т.е. механична или химическа агресия). 
Електроизолационните характеристики се предоставят само ако 
тази шлема не се използва самостоятелно: тя е  е необходимо да 
се използва друго изолиращо защитно оборудване съобразно 
свързаните рискове  в работата. 
След употреба: ако шлемът се замърси или захаби, особено на 
външната повърхност, то трябва да бъдат внимателно почистени в 
съответствие с препоръките за почистване по-долу 
(Поддръжка / съхранение). Подчертаваме потенциалния риск от 
загуба на защита в случай на неподходящо почистване и стареене 
на шлема. 
РЕГУЛИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТНАТА КАСКА 
За ефективна защита каската трябва да се носи с козирката напред и 
да се регулира съгласно големината на главата на потребителя (нито 
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прекалено тясно, нито прекалено свободно) с помощта на системата 
за регулиране, разположена в задната част.  Животът на каската се 
влияе от фактори като студ, топлина, химическа среда (корозивни 
агенти, боя, детергенти и др), слънчева светлина или неправилна 
употреба.  Всекидневно и преди употреба да се проверява за 
следи от пукнатини и повреди на каската, каишките или чупливите 
приспособления. Всяка каска, подложена на силен шоков удар, или 
имаща следи от износване трябва да бъде подменена  Ако няма 
видими повреди, може да се използва. Датата на производство е 
отбелязана от вътрешната страна на корпуса на всяка една каска. 
При нормална употреба тази каска осигурява подходяща защита в 
рамките на 7 години от датата на производство. 
ПОДДРЪЖКА / СЪХРАНЕНИЕ : Тази защитна каска може да бъде 
почистена и дезинфекцирана с тъкан, импрегнирана в разтвор за 
почистване с ниска концентрация. Не използвайте абразивни или 
корозивни химикали продукт. Ако тази шлема не може да се почисти 
с този метод, тя трябва да се смени.  Продуктът трябва да бъде 
транспортиран в опаковката. Ако няма опаковъчна единица, които 
предпазват продукта от удар, излагане на влага, топлинна опасности, 
излагане на светлина, задържането му далеч от всеки продукт 
или материал или вещество, които могат да го влошат.  Когато 
не се използва повече или по време на транспортиране, каската 
трябва да се съхранява в а сухо, хладно място, далеч от светлина, 
замръзване и на място, което да удостоверява, че няма химически 
продукт или остър предмет го огъва, като пада над него. То не трябва 
да се компресира или съхранява близо към всеки източник на 
топлина. Препоръчва се температурата на съхранение да се запази 
в  диапазон 20 ± 15 ° С. Тази шлема не включва никакво вещество, 
за което е известно, че е възприемчива  причиняващи алергии. 
Ако обаче чувствителният човек има алергична реакция, трябва 
следователно напуснете опасната зона, свалете шлема и потърсете 
медицински съвет. 
ВНИМАНИЕ: Липса или неспазване на инструкциите за употреба, 
корекции / инспекции и  поддръжка / съхранение, може да ограничи 
ефективността на защитата от изолация.
Вътрешната облицовка и подбрадникът не могат да се подменят. 
Подменете цялата каска, ако има повреден подбрадник. От двете 
страни на корпуса има две дълги правоъгълни дупки, предназначени 
за аксесоари,  Като например за поставяне на антифони. Моля 
прочетете внимателно инструкциите за употреба на антифоните, 
преди да ги поставите; те трябва да са съвместими с този вид каска.
МАРКИРОВКИ

 =  Идентификация на производителя
CE = Маркирано съответсвие с изискванията за безопасност на 
Регулация (EU)2016/425 
EN 397:2012+A1:2012 =отнасящи се за стандарт и година на 
публикуване

 =  символ за рециклирана пластмаса 
ABS  =  Материал на корпуса
  (ABS-Acrylonitrile butadiene styrene)

 =  Година и Месец на производство 
  (на пример: 2019 / Март)

МАРКИРОВКА (Факултативно ИЗПИТВАНЕ) 
Каските, носещи една от следните маркировки, отговарят на 
допълнителните изисквания по-долу: 
-30°C : Много ниска температура 
Шлемът запазва своята ефективност над тези температури 
440V.a.c. : Електрическа изолация 
Шлемът предпазва потребителя от кратък случаен контакт с 
електрически кабели под напрежение, което може да достигне 
440Va.с. За обща употреба в промишлеността и в работата 
седалка, където има електрически рискове под 440V.а.с.
LD: Странична деформация. 
Шлемът предпазва потребителя от странични деформации 
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PW55/PS55/
PB55/PC55

Endurance Helmet (Vented)

PW97 Monterosa Safety Helmet(Vented )
PS52 Full Brim Future Helmet  
PW51 Expertbase PRO Safety Helmet 
PS50 Arrow Safety Helmet  (Vented)
PV50 / PV60 Peak View Hard Hat Vented
PV54 / PV64 Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELS :PW55/PS55/PC55/PS52
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
MODELS :PW51/PV50/PV54/PV60/PV64/PW97
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE     
SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELS : PS50
WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE,NN16 8SD, UK
CSI SPA-NR:  0497  MODELS : PS51
VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY


