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HU VÉDŐSISAKOK  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet 
követelményeine és az EN397:2012+A1:2012 
szabvány előírásai 
Ennek az egyéni védőeszköznek a célja, hogy megvédje a 
felhasználót a leeső tárgyaktól és az abból eredő agyi és 
koponya sérülésektől. A fejvédő sisakhéja védelmet nyújt 
a felhasználónak 1) fej fölött dobott tárgyaktól; 2) leeső 
tárgyaktól; 3) Nagyon alacsony hőmérsékleten is megvéd 
(-30 ° C). Ne használja ezt a sisakot hegymászó, tűzoltási és 
sporttevékenységekhez.
A VÉDŐ KÉSZÍTMÉNY HASZNÁLATA:
A megfelelő védelem érdekében a sisakot a használó fejéhez 
kell igazítani, beállítani.
Használja a gyorsbeállító racsnit a megfelelő mérethez 
igazításhoz: Fordítsa jobbra a kisebb méretre állításhoz; 
Fordítsa balra a nagyobb méretre állításához.
A védősisak a leeső tárgyak ellen nyújt védelmet oly módon, 
hogy csökkenti, elnyeli a fejre ható energiát. A fejrész és a 
sisakkosár bárminemű sérülése esetén a terméket le kell 
selejtezni és új sisakot kell használatba venni. A védősisak 
semmilyen részét vagy alkatrészét se módosítsa, illetve ne 
távolítsa el. Kizárólag a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket 
használja. Ne rögzítsen semmiféle kiegészítőt a sisakhoz a 
gyártó jóváhagyása nélkül. Ne használjon festéket, oldószert, 
ragasztót vagy matricát a védősisakon, kivéve ha azt a 
gyártó jóváhagyta.
HASZNÁLAT UTÁN: 
ha a sisak piszkos vagy szennyezett, különösen a külső 
felületen 
gondosan tisztítsák meg az alábbi tisztítási javaslatoknak 
megfelelően 
(Lásd: Karbantartás / tárolás). 
A nem megfelelő tisztítás esetén kiemeljük a védelem 
elvesztésének veszélyét 
és a sisak idő előtti öregedését. 

A VÉDŐSISAK BEÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 
A hatékony védelem biztosítása érdekében a sisakot silddel 
előre kell viselni (egyenes helyzetben), és a felhasználó 
fejének méretéhez kell igazítani (nem szabad 
lazítani vagy összenyomni) a sisak hátulján található 
beállító rendszerrel. 
A sisak élettartamát számos tényező befolyásolja, mint 
például a hideg, hő, vegyi termékek, napfény 
vagy nem megfelelő használat. Napi és minden használat 
előtt ellenőrizni kell, hogy 
bármilyen jele van-e sérülésnek (repedések, hibák), a 
hevederek és tartozékai törékenyek. Amennyiben a sisak 
megsérült, vagy elhasználódott, cserélje le azt. 
Ha nem rendelkezik seemiféle sérüléssel, akkor a 
rendeltetésszerű használatra megfelelő. A gyártási dátum 
minden sisak belsejében van jelölve. Normál használati 
körülmények között ez a védősisak 
a gyártási dátumtól számított 7 évig használható, megfelelő 

védelmet biztosít.
Tisztítás és karbantartás: 
A sisakot enyhe szappanos mosószerrel tisztítsuk meg. 
Közvetlen érintkezés permettel, folyadékkal vagy más szerves 
oldószert tartalmazó anyagokkal a sisak héjának ellenállását 
csökkentheti. Amennyiben a sisak nem tisztitható meg 
ezen módszerekkel, cserélje le azt. A terméket minden 
esetben tároló csomagolásban szállítsa. Amennyibe nincs 
a termékhez ilyen, szállítsa olyan csomagolásban, mely 
megvédi a beütődéstől, párától, hőhatásoktól, fénytől 
és a más objektumokkal való érintkezéstől, melyek 
károsíthatják azt.
Amikor a sisak nincsen használatban, tartsa azt száraz, hűvös 
helyen, fénytől védve, fagytól védve olyan helyen, ahol nem 
érhetik vegyi behatások, éles tárgyakkal nem érintkezik. 
Nem szabad összenyomni vagy hőforráshoz közel elhelyezni. 
Javasolt 20±15°C-on tárolni. A sisak nem tartalmaz 
semmiféle allergiát kiváltó anyagot. Ennek ellenéra 
amennyibe egy érzékeny személynek allergiás reakciója van, 
azonnal hagyja el a veszélyes munkakörnyezetet, vegye le a 
sisakot és kérjen orvosi segítséget.
FIGYELEM: 
A használati utasítások, beállítások / ellenőrzések és a 
karbantartásra és tárolásra vonatkozó előírások figyelmen 
kívül hagyása, be nem tartása korlátozhatja a szigetelő 
védelem hatékonyságát. 
karbantartása / tárolása, korlátozhatja a szigetelési védelem 
hatékonyságát. 
ALKATRÉSZEK:
A gyártó a következő pótalkatrészeket szállítja 
-4 pontos állszíj ( )  
-Izzadtság szívó () 

JELÖLÉSEK:

  Gyártó azonosítója

 =A 2016/425 (EU) rendelet egészségügyi és biztonsági 
követelményeinek való megfelelést jelző címke
EN397:2012+A1:2012 =hivatkozási szabvány és 
közzétételi év 

 = műanyag újrahasznosítási szimbólum
ABS = a héj anyagának szimbóluma
  =  Gyártási év és hónap (például: 2018/március)

JELÖLÉSEK (OPCIONÁLIS TESZT) Sisakok, melyek az 
alábbi jelölésekkel rendelkeznek a lenti addicionális 
követelményeknek is megfelelnek: 
-30°C / -20°C: Very low temperature 
The helmet keeps its performance above these temperatures 

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot
@ www.portwest.com/declarations
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A minősítő intézet neve és címe, amely a vizsgálatot végezte
INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NUMBER 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
Modellek:: PS63-Height Endurance szellőző sisak


