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BG ЗАЩИТНИ КАСКИ  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всички тези продукти отговарят на изискванията 
на Регламент (ЕU 2016/425) и общите изисквания на 
стандарт EN397:2012+A1:2012 
Това ЛПС е предназначено да се използва, за да се защитят 
потребителите от падащи предмети и последващо 
увреждане на мозъка и фрактура на черепа. Този корпусен 
шлем за защита на главата е предназначен за защита на 
потребителите от 1) хвърлен предмет отгоре на главата; 2) 
падащ обект; 3) Удари при много ниска температура (-30 ° 
C). Не използвайте този шлем за катерене, противопожарна 
дейност и спортни дейности.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА ЗАЩИТА:
За адекватна защита този шлем трябва да се побира или да се 
регулира според размера на главата на потребителя.
Използвайте копчето отзад , за да настроите подходящия 
размер: Завъртете надясно, за да затворите / коригирате 
по-малките размери; Завийте наляво, за да отворите / 
коригирате по-голям размер.
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.
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.
ОЗНАЧАВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТНАТА КАСКА 
За да се осигури ефективна защита, тази шлема трябва да 
се носи с върха си напред (седнете в правилната позиция) 
и трябва да бъде регулиран според размера на главата на 
потребителя (не е подходящ да се разхлаби или да се стисне) 
чрез системата за регулиране, разположена в задната част на 
каската. Животът на каската се влияе от няколко фактора, като 
студ, топлина, химически продукти, слънчева светлина 

или злоупотреба. Ежедневно и преди всяка употреба трябва 
да се извърши проверка, за да се идентифицират 
всякакви признаци за изясняване (пукнатини, недостатъци) 
каската, нейната колана и аксесоарите са крехки. който и да 
е шлем, който е подложен на силен удар или има знаци за 
износване, трябва да се смени. 
Ако няма просрочени плащания, то е подходящо за 
предвидената употреба. Дата на производство 
е маркирана във всяка шлема. При нормални условия на 
употреба, тази защитна каска трябва да осигури подходяща 
защита за 7 години в зависимост 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. 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ:
Следните резервни части се предоставят от производителя 
-4 точкова лента за захващане към брадичката ( Ном. код: 
PA49 - лента за брадичка с повишена  издръжливост)  
-Лента за Абсорбиране на Потта (Ном. код: PA45 - лента за 
абсорбиране на Потта) 
МАРКИРОВКА:

 Идентификация на производителя
 =маркировка, показваща съответствието с изискванията 

за здраве и безопасност на Регламент ЕС 2016/425
EN397:2012+A1:2012 =препращащ стандарт и година 
на публикуване 

 = символ за рециклиране на пластмаса
ABS = символ на материала на черупката
  =  Година и месец на производство (на пример: 
2018 / Март)
МАРКИРОВКА (Факултативно ИЗПИТВАНЕ) 
Каските, носещи една от следните маркировки, отговарят на 
допълнителните изисквания по-долу: 
-30 ° C / -20 ° C: Много ниска температура 
Шлемът запазва своята ефективност над тези температури 
Изтеглете декларация за съответствие
@ www.portwest.com/declarations
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МОДЕЛИ:: PS63 Каска с Повишена Издържливост


