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SIKKERHEDSHJELME
Overholder kravene i regulativ (EU 2016/425) og de generelle 
krav i standarden EN 12492: 2012.
Denne hjelm opfylder også følgende krav i standarden EN397: 
2012 + A1: 2012: Slag og penetrationstrængningsmodstand; 
valgfri test slag- og penetrationsmodstand ved ekstreme 
temperaturer (-30 ° C).
DETTE ER EN HJELM TIL BJERGBESTIGERE. 
Denne hjelm er designet til arbejde i højde, redning og klatring.
Det er beregnet til at blive brugt til at beskytte brugerne mod 
faldende genstande og følgeskader/brud på kraniet.
Brug ikke denne hjelm til  formål  den ikke er designet til. 
Aktiviteter i højden udgør en risiko for alvorlige hovedskader.At 
bære hjelm kan reducere denne risiko betydeligt, men kan ikke 
fjerne den. Ved en  kraftig påvirkning deformeres hjelmen til 
at absorbere det maksimale punkt -  undertiden til  også til det 
punkt hvor hjelmen ødelægges. .
KONTROLLER FØR BRUG
Før brug skal du kontrollere tilstanden på skallen og 
fastgørelsessystemet til hovedbøjlen (kontroller, at der ikke er 
nogen revner eller deformation på ydersiden eller indersiden). 
Kontroller web og syninger for brud/slid Kontroller, at 
hjelmindsatsens justeringer virker og hagerem virker korrekt. 
BRUG AF BESKYTTENDE HJELME: 
For tilstrækkelig beskyttelse skal denne hjelm  passe 
brugeren eller justeres så den føles sikker på hovedet. Brug 
justeringsknappen til at justere til den passende størrelse: Drej til 
højre for at justere til mindre størrelse; Drej til venstre for at åbne 
/ justere til større størrelse.
Hjelmen er beregnet til at absorbere energien ved stød ved 
ødelæggelse eller delvis skade; selvom skaden ikke er synlig, skal 
hjelmen, der udsættes for et kraftigt slag   udskiftes.
Brugernes opmærksomhed henledes også på faren ved at ændre 
eller fjerne nogen af de originale dele af hjelmen, bortset fra det 
som anbefalet af hjelmfabrikanten. Hjelme bør ikke tilpasses til 
montering af tilbehør på nogen måde, som ikke er anbefalet af 
producenten. Påfør ikke opløsningsmidler, maling, klæbemidler 
eller klistermærker der ikke følger  producentens anvisninger.  For 
klatring kan denne hjelm bruges i temperatur mellem +35°C and 
-20°C (i henhold til EN 12492, test betingelser).
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
Størrelse 52-63 cm 
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, såsom kulde, varme, kemiske 
påvirkning, sollys eller forkert brug. Dagligt og inden brug, skal 
der udføres en kontrol af hjelmen og indsats for tegn på skader, 
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revner  og fejl.  Enhver hjelm der har været udsat for kraftig 
slag, eller har slidskader, skal udskiftes. Hvis der ikke er nogen 
misholdelse, er den korrekt til den tilsigtede brug.  Produktions 
datoen er markeret på indersiden af hjelm skallen. Under normale 
brugsbetingelser, skal denne beskyttelseshjelm give beskyttelse i 7 
år i henhold til fremstillingsdatoen.
VEDLIGEHOLDELSE / OPBEVARING
Til rengøring af vedligeholdelse eller desinfektion skal du kun 
bruge stoffer, der ikke beskadiger hjelmen, og som ikke er farlige 
for den person, der kommer i kontakt, hvis det anvendes i henhold 
til producentens anvisninger.
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.

MÆRKNING (FAKULTATIV TESTNING) 
Hjelmens sele følger markeringer og opfylder de yderligere 
krav somnedenfor: 

  = Producent identifikation PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Markeringer, der angiver overholdelse af sundheds-  

  og sikkerhedskravene i forordning (EU) 2016/425 
  EN 397: 2012 + A1: 2012 
 =  Henviser til standard og publikationsår 

 =  Symbol for genanvendelse af plast 
ABS  =  Symbol for skallens materiale 

 
=  Fremstillings År og måned 

  (på eksemplet: 2019 / marts)

PS73 Height Endurance Mountaineer Helmet 
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