
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

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, EN 50365:2002.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА ЗАЩИТА: 
За адекватна защита този шлем 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. 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. 
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.
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
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 
ММ: Разтопени метални проекции Каската (капачката) предпазва 
потребителя от пръски на разтопен метал.

Електрически тест (EN 50365: 2002) 
Каската осигурява електрическа изолация и може да се използва за работа на живо или близо до опасни части на 
инсталации не надвишаващи 1000 V a.c. или 1500 V dc.c. Когато се използва заедно друга защитна екипировка с 
електросъпротивление, тази каска предотвратява опасните токове от преминаване през главата.
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ИМЕ И АДРЕС НА НОТИФИЦИРАНИЯ ОРГАН, КОЙТО Е ИЗДАЛ СЕРТИФИКАТ НА ЕО
 

BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
SAY BUILDING, JOHN M.KEYNESPLEIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS
BSI GROUP - NR: 0086  
KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
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