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ЗАЩИТНИ КАСКИ
Отговаря на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425) и 
общите изисквания на стандарт EN 12492: 2012.
Тази каска също отговаря на следните изисквания на 
стандарта EN397: 2012 + A1: 2012: Устойчивост на удар и 
проникване; незадължителни изпитвания за устойчивост на 
удар и проникване при екстремни температури (-30 ° C).
ТОЗИ ШЛЕМ Е ЗА АЛПИНИСТИ. 
Този шлем е предназначен за работа на височина, спасителни 
и дейности свързани с катерене. Той е предназначен да се 
използва за защита на потребителите от падащи предмети и 
последващи мозъчни наранявания и фрактури на черепа.
Не използвайте този шлем в дейности, за които той не е 
предназначен. Дейностите на височина представляват риск 
от сериозно нараняване на главата.Поставянето на шлем 
може значително да намали този риск, но не може да го 
елиминира. При голямо въздействие шлемът се деформира, 
за да абсорбира максимално  до степен да унищожи 
възможното количество енергия, върху  шлема.
ИНСПЕКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Преди всяка употреба проверете състоянието на черупката 
и системата за закрепване на лентата за глава (проверете 
дали няма пукнатини или деформации отвън или отвътре). 
Проверете състоянието на лентата и шева. Уверете се, че 
системата за регулиране на лентата за глава и закопчалката 
на закопчалката функционират правилно. 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА ЗАЩИТА: 
За подходяща защита този шлем трябва да е подходящ за 
размерите или да е настроен, за да приляга сигурно и удобно 
на главата. Използвайте бутона на задните зъбни  колела, за 
да настроите подходящия размер: Завийте надясно, за да 
затворите / регулирате по-малък размер; Завийте наляво, за 
да отворите / коригирате по-голям размер.
Каската е предназначена да абсорбира енергията на удар 
чрез унищожаване или частично увреждане; дори ако 
повредите не трябва да бъдат видими, шлемът, подложен на 
силно въздействие, трябва да бъде заменен.
Вниманието на потребителите се обръща и на опасността 
от промяна или премахване на някоя от оригиналните 
компоненти на шлема, различна от препоръчаната от 
производителя на каски. Каските не трябва да се адаптират 
с цел поставяне на аксесоари по никакъв начин, който не се 
препоръчва от производителя. Не нанасяйте, разтворители, 
боя, лепила или стикери, не според инструкциите на 
производителя.  За катерене; тази каска може да се използва 
в температурни интервали от 35°C до -20°C (съгласно EN 
12492, тестови условия)
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
Размери на каската: 52 - 63 см 
За ефективна защита каската трябва да се носи с козирката 
напред и да се регулира съгласно големината на главата на 
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потребителя (нито 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 подобни щети, 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
За почистване на поддръжка или дезинфекция използвайте 
само вещества, които не увреждат шлема и които не са опасни 
за лицето, което влиза в контакт, ако се прилага съгласно 
инструкциите на производителя. 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:

  = Идентификация на производителя  PORTWEST -  
  IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Маркировки, показващи спазването 

  на изискванията за здраве и безопасност на 
  Регламент (ЕС) 2016/425  
  EN 397: 2012 + A1: 2012 = Позоваване на  
  стандарт и година на публикуване 

 =  Символ за рециклиране на пластмаса 
ABS  =  Символ на материала на черупката 

 
=  Година и месец на производство 

  (на пример: 2019 / март)
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