
BRUGERVEJLEDNING

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, EN 50365:2002.

BRUG AF BESKYTTENDE HJELME: 
For tilstrækkelig beskyttelse skal hjelmen tilpasses eller justeres 
til brugerens hoved. 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 DE BESKYTTENDE HJELME 
For at sikre en effektiv beskyttelse skal denne hjelm bæres med 
sit højdepunkt fremad (sidde i lige stilling), og den skal justeres 
til brugerens hovedstørrelse (ikke egnet at kunne tabe den eller 
at dem klemmer) ved hjælp af justeringssystemet placeret på 
bagsiden af hjelmen. 
Hjelmens liv påvirkes af flere faktorer, kulde, varme, kemiske 
produkter, sollys eller misbrug. Dagligt og før brug bør der 
foretages et check for at identificere ethvert tegn på beskadigelse 
(revner, fejl) på hjelmen eææer på selen eller på tilbehøret. 
Hvis hjelmen har været udsat for et stød eller har slidtage bør 
den udskiftes. 

Når hjelmen er efterset og uden skaden er det ok at tage den i 
brug. Fremstillingsdato er markeret inde i hjelmen. Under normale 
forhold vil denne hjelm sørge for korrekt beskyttelse i 7 år i 
henhold til fremstillingsdato. 
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 tætpå 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.

MÆRKNING (FAKULTATIV TESTNING) 
Hjelmens sele følger markeringer og opfylder de yderligere krav 
som nedenfor:
. -30 ° C / -20 ° 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 
MM: Smeltede metalfremskrivninger Hjelmen (hætten) beskytter 
brugeren mod fremspring af smeltet metal

Elektrisk test (EN 50365: 2002) 
Hjelmen giver elektrisk isolering, og den kan bruges til arbejde tæt anlæg på højst 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når 
den bruges i forbindelse med andet elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr forhindrer denne hjelm farlig strøm 
fra at passere gennem personer via deres hoved
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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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