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+ A1:2012

SIKKERHEDSHJELME

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende 
standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både 
produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle 
disse produkter overholder kravene i forordning EU 2016/425, 
EN397:2012+A1:2012.

Denne PPE er beregnet til at blive brugt som beskyttelse 
mod faldende genstande og skader. Denne hjelmskal på 
hovedbeskyttelsen er designet til at beskytte brugerne mod 1) tabte 
genstande oven for hovedet  2) faldende genstande 3) Virkning ved 
meget lav temperatur ( -30°C).; sideværts deformationer;.  Brug ikke 
denne hjelm til klatring, brandbekæmpelse og sport.
BRUG AF BESKYTTENDE HJELME:
For tilstrækkelig beskyttelse skal hjelmen tilpasses eller justeres til 
brugerens hoved. Brug justeringsskruen til tilpasse størrelsen TDrej 
til højre for mindre størrelse og til venstre for større størrelse. Brug 
de 4 stifter i hjelmen til at justere bruger højden. Flyt stifterne til 
passende huller: 3 forskellige højdemulighede i front og 2 bagtil på 
hjelmen. Åbn lunkningsklemmen og træk båndet stropperne for at 
justere hagestroppen.
Hjelmen er lavet til at absorbere energien fra et slag ved delvis 
ødelæggelse eller beskadigelse af skallen og selen, og selvom sådan 
skade ikke er let at fremstå, skal enhver hjelm, der udsættes for 
alvorlig belastning, erstattes. 
Brugerne skal være opmærksomhed på faren ved at ændre 
eller fjerne nogle af de originale komponenter i hjelmen, som 
ikke er anbefalet af hjelmproducenten. Hjelme bør ikke ændres 
ved montering af dele på nogen måde, som ikke anbefales af 
hjelmproducenten. 
Anvend ikke maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller 
selvklæbende etiketter, hvis ikke dette er ioverensstemmelse med 
anvisninger fra hjelmproducenten.

ELEKTRISKE BEGRÆNSNINGER OG FORHOLDSREGLER 
FØR BRUG, brugeren skal kontrollere, at hjelmens elektriske grænser 
svarer til Den nominelle spænding som er sandsynlig under brug 
til de pågeældende arbejde. Isolerende hjelm bør ikke anvendes 
i situationer, hvor der er risiko, for at kunne delvist reducere de 
isolerende egenskaber (dvs. mekanisk eller kemisk aggression). 
Elektriske isolationsresultater ydes kun, hvis denne hjelm ikke bruges 
alene: det er nødvendigt at bruge andet isolerende udstyr til det 
risiko fyldte arbejdet.

EFTER BRUG: 
Hvis hjelmen bliver beskidt eller forurenet især på ydersiden, 
skal den rengøres grundigt i overensstemmelse med nedenstående 
rengøringsanbefalinger (Vedligeholdelse / opbevaring). 
Vi belyser risikoen for bortskaffelse i tilfælde af upassende rengøring 
og ældning af hjelmen.
 
Justering og inspektion af denne beskyttelses hjelm 
For at sikre effektiv beskyttelse, skal denne hjem bæres siddende 
i vandret stilling og den skal justeres til brugerens hovedstørrelse 
ved hjælp af justeringssystemet placeret bagpå  Hjelmens levetid 
påvirkes af flere faktorer, Kulde, varme kemiske produkter, sollys 
eller fejlbrug.  Dagligt og inden brug, skal der udføres en kontrol 
af hjelmen og indsats for tegn på skader, revner  og fejl. Enhver 
hjelm der har været udsat for kraftig slag, eller har slidskader, 
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skal udskiftes.  Hvis der ikke er nogen standard indstilling, er det 
derfor korrekt til tilsigtet brug. Under normale brugsbetingelser, 
skal denne beskyttelseshjelm give beskyttelse i 7 år i henhold til 
fremstillingsdatoen. 
VEDLIGEHOLDELSE / OPBEVARING 
Denne beskyttende hjelm kan rengøres og desinficeres ved hjælp 
af en fugtig klud og en lav koncentration af rengøringsmiddel. 
Brug ikke slibende eller ætsende kemikalier. Hvis hjemen ikke kan 
rengøres ved hjælp af en fugtig klud og en lav koncentration af 
rengøringsmiddel bør den udskiftes. Produktet skal transporteres i 
en kasse. Hvis der ikke er nogen emballageenhed, 
Brug emballage, der beskytter produktet mod stød, eksponering 
for fugt, termisk farer, udsættelse for lys, holde det væk fra ethvert 
produkt eller materiale eller stof der kan forringe det. 
Når hjelmen ikke bruges eller under transport bør den opbevares 
tørtn køligt og væk fra lys, frost og på et sted, der ikke kan vælte 
kemiske produkter eller skarpe genstand over den. Den bør ikke 
komprimeres eller opbevares tæt på enhver varme kilde. Det 
anbefales at at opbevarings temperaturen holder sig på 20 ± 15 
° C. Denne hjelm omfatter ikke noget stof, der bekendt kan være 
modtageligt eller forårsager allergi. Men hvis en følsom person har 
en allergisk reaktion, bør man forlade det farlige område, fjerne 
hjelmen og opsøge medicinsk rådgivning.
 
OBS: 
Manglende eller mangelfuld overholdelse af brugsanvisninger, 
justering / inspektioner og vedligeholdelse / opbevaring, kan 
begrænse effektiviteten af isolationsbeskyttelsen.
Indsats og hagestrop kan ikke udskiftes. Udskift hjelmen med en 
ny, hvis der er skader på hagestroppen. Der er 2 rektangelhuller 
på side af hjelmen til montering af tilbehør.  Såsom installation af 
høreværn. Læs omhyggeligt brugsanvisningen, før du installerer, for 
at sikre at de er testet den denne hjelm.

MÆRKNING

 =  Producent identifikation
CE = Markeringer, der angiver overholdelse af sundheds- og 
sikkerhedskraven i normerne (EU) 2016/425 
EN 397:2012+A1:2012 =henvisning til standard og udgivelsesår

 =  Genbrugs plast symbol 
ABS  =  Hjelm skallens materiale
  (ABS-acrylonitrilbutadienstyren)

 =  År og måned for produktion 
  (eksempel: 2019/marts)

MÆRKNING (FAKULTATIV TESTNING) 
Hjelmens sele følger markeringer og opfylder de yderligere 
krav som 
nedenfor: 
-30°C : Meget lav temperatur 
Hjelmen holder sin ydeevne indenfor disse temperaturer 
440V.c .: Elektrisk isolering 
Hjelmen beskytter brugeren mod en kort tilfældig kontakt med 
elektriske ledninger 
under spænding, som kan nå 440Va.c. Til almindelig brug i 
industrien og i arbejdesituationer hvor der er de elektriske risici 
under 440V.a.c.
LD: Lateral deformation. 
Hjelmen beskytter brugeren mod laterale deformationer 
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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


