
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OCHRANNÉ HELMY

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na 
štítku produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, které se 
zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. 
Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení EU 2016/425, 
EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

POUŽITÍ OCHRANNÝCH PŘILEB: 
Pro přiměřenou ochranu musí být tato přilba přizpůsobena 
velikosti uživatele hlavy. 
Přilba je vyrobena tak, aby absorbovala energii rány částečným 
zničením nebo poškozením skořepiny. Přestože takové poškození 
nemusí být zřejmé, měla by být přilba, která byla vystavena 
silnému nárazu nahrazena. 
Upozorňujeme uživatele také na nebezpečí modifikace nebo 
odstranění jakékoliv původní součásti přilby, jiné než doporučuje 
výrobce přilby. Přilby by neměly být používány žádným jiným 
způsobem, který výrobce přilby nedoporučuje. 
Nepoužívejte laky, rozpouštědla, lepidla nebo samolepící etikety, s 
výjimkou pokynů výrobce přilby.

ELEKTRICKÉ OMEZENÍ POUŽITÍ A OPATŘENÍ 
PŘED POUŽITÍM musí uživatel zkontrolovat, zda elektrické hranice 
přilby odpovídají jmenovitému napětí, které se během používání 
pravděpodobně vyskytne. 
Izolační přilba by neměla být používána v situacích, kde existuje 
riziko, které by mohlo částečně snižit jeho izolační vlastnosti (tj. 
mechanická nebo chemická agrese). 
Elektrická izolace se používá pouze tehdy, když se tato přilba 
nepoužívá sama: je nutné použití jiných izolačních ochranných 
prostředků podle příslušných rizik v práci.

PO POUŽITÍ: 
Pokud se přilba znečistí nebo kontaminuje, zejména na vnějším 
povrchu je třeba pečlivě vyčistit v souladu s níže uvedenými 
doporučeními pro čištění (údržba / skladování). 
Zdůrazňujeme potenciální riziko ztráty ochrany v případě 
nevhodného čištění a stárnutí helmy.

NASTAVENÍ A KONTROLA 
Aby byla zajištěna účinná ochrana, měla by se tato helma nosit 
s vrcholem dopředu a měla by být přizpůsobena velikosti hlavy 
uživatele nastavovacím systémem umístěným na zadní straně 
přilby. (Není vhodné aby byla volná nebo tlačila). Životnost helmy 
je ovlivněna několika faktory, jako je chlad, teplo, chemické 
výrobky, sluneční světlo. Denně a před jakýmkoli použitím by se 

měla provést kontrola, aby se zjistily jakékoli známky poškození 
(praskliny, vady) helmy či jejího postroje. Každá přilba, která byla 
vystavena silnému nárázu nebo má velké opotřebení, by měla 
být nahrazena. Datum výroby je označen uvnitř každé přilby. Za 
normálních podmínek používání by tato ochranná přilba měla 
zajistit odpovídající ochranu po dobu 7 let podle data výroby.
 
ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ 
Tato ochranná přilba může být vyčištěna a dezinfikována pomocí 
impregnované látky v čistícím roztoku s nízkou koncentrací. 
Nepoužívejte žádné abrazivní nebo korozivní chemikálie. 
Pokud nemůžete tuto helmu vyčistit pomocí této metody, je 
třeba ji vyměnit. 
Přilba musí být přepravována v původním obalu. Pokud 
není k dispozici použijte obal, který bude přilbu chránit před 
nepřiznivými podmínkami (vlhkost, teplo, slunce) a látkami, které 
by ji mohly poškodit. 
Pokud se přilba nepoužívá nebo během přepravy, musí být 
uložena v suchém a chladném místě mimo světlo a mráz. Neměla 
by se skladovat blízko jakéhokoli zdroje tepla. Doporučuje se 
skladovací teplota v rozsahu 20 ± 15 °C. Tato přilba neobsahuje 
žádnou známou látku, která by vyvolávala alergií. Nicméně pokud 
má citlivá osoba alergickou reakci - opusťte nebezpečnou oblast, 
odstraňte přilbu a požádejte o lékařskou pomoc.

POZOR: 
Chybějící nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, 
úpravy / inspekce a údržba / skladování, může omezit účinnost 
izolace.
OZNAČENÍ (FAKULTATIVNÍ ZKOUŠKA) 
Přilby, které nesou jedno z následujících označení, splňují další 
požadavky jako níže:
-30 ° C / -20 ° C: Velmi nízká teplota 
Přilba udržuje své výkony nad těmito teplotami
440V.a.c. : Elektrická izolace 
Přilba chrání uživatele před krátkým náhodným dotykem s 
elektrickými vodiči pod napětím, které mohou dosáhnout 440Va.c. 
Pro všeobecné použití v průmyslu a při práci kde jsou elektrická 
rizika nižší než 440V.a.c.
LD: Boční deformace. 
Přilba chrání uživatele před bočními deformacemi 
MM: Roztavené kovové částečky 
Přilba chrání uživatele před částečky roztaveného kovu.

Elektrická zkouška (EN 50365: 2002) 
Přilba poskytuje elektrickou izolaci a může být použita pro práci v přímém přenosu nebo v blízkosti části na 
instalacích nepřesahujících 1000 V a.c. nebo 1500 V d.c. Při použití ve spojení s jinými ochrannými izolačními prvky, 
tato helma zabraňuje vzniku nebezpečného proudu, který by mohl procházet přes hlavu uživatele.

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations
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PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties

EN 397: 2012 + A1:2012
EN  50365:2002
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