HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GYÁRTÓ
PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

EN12492:2012

143USP

EN397:2012+A1:2012

i

A MINŐSÍTŐ INTÉZET NEVE ÉS CÍME, AMELY A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE
DOLOMITICERT S.CA.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modellek:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet

HU VÉDŐSISAKOK
Megfelel az (EU 2016/425) rendelet követelményeinek és az EN
12492: 2012 szabvány általános követelményeinek.
Ez a sisak megfelel az alábbi szabvány követelményeinek is
EN397: 2012 + A1: 2012: Behatolás és penetrációs ellenállás;
opcionális teszt az ütközési és behatolási ellenállás szélsőséges
hőmérsékleteken (-30 ° C).
EZ EGY ALPINISTÁK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT SISAK
A sisakot magassági munkákra, mentési és alpinista
tevékenységekre tervezték.
Arra szánták, hogy megvédjék a felhasználókat a leeső tárgyaktól
és az ebből következő agyi sérülésektől és a koponyatöréstől.
Ne használja a sisakot olyan tevékenységekhez, amelyekre
nem tervezték. A magasban végzett tevékenységek során
a fejsérülések veszélye magas.Sisak viselése jelentősen
csökkentheti ezt a kockázatot, de nem tudja kiküszöbölni.
A súlyos ütközés során a sisak deformálódik, hogy a lehető
legnagyobb mértékben elnyelje azon a ponton a lehetséges
energiamennyiséget.
ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT
Minden használat előtt ellenőrizze a sisakhéj és a rögzítőrendszer
állapotát (ellenőrizze, hogy kívül vagy belül nincs-e repedés
vagy alakváltozás). Ellenőrizze a heveder és a varrás állapotát.
Ellenőrizze, hogy a fejpánt beállító rendszer és az állszíj csat
megfelelően működik-e.
A VÉDŐ KÉSZÍTMÉNY HASZNÁLATA:
A megfelelő védelem érdekében ennek a sisaknak megfelelőnek
kell lennie a fejmérethez, vagy úgy kell beállítani, hogy
biztonságosan és kényelmesen érezze a fején. a hátsó tekerővel
állítsa be a megfelelő méretet: Fordítsa jobbra a kisebb méret
bezárásához / beállításához; Fordítsa balra a nagyobb méret
kinyitásához / beállításához
A sisak célja az ütés energiájának elnyelése törés vagy részleges
károsodás révén; még akkor is, ha a sérülés nem látható, az
erősen megütődött sisakot ki kell cserélni.
A felhasználók figyelmét fel kell hívni arra a veszélyre is, hogy
a sisak eredeti alkatrészeit - a sisak gyártója által ajánlottak
kivételével -tilos módosítani vagy eltávolítani. A sisakot
csak a gyártó által javasolt kiegészítőkkel szabd felszerelni.
Ne alkalmazzon oldószereket, festékeket, ragasztókat vagy
matricákat, a gyártó utasításainak nem megfelelően. A
tiszta hegymászáshoz ez a sisak + 35 °C és -20 °C közötti
hőmérsékleti tartományban használható (az EN 12492 szerint,
tesztkörülmények).
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
Sisak mérete: 52-63 cm
A hatékony védelem érdekében ezt a sisakot a védő peremmel
előre kell viselni (üljön egyenes helyzetben), és a felhasználó
fejének méretéhez (ne illeszkedjen túl lazán vagy túl szorosan)
kell igazítani a sisak hátulján található beállítórendszerrel. A

sisak élettartamát számos tényező befolyásolja, mint például a
hideg, a hő, a vegyi termékek, a napfény vagy sérülés. Naponta
és bármilyen használat elõtt ellenõrzést kell végezni a sisak, a
hámkészlet és a tartozékok sérülésének minden jele (repedések,
hibák) miatt. Minden olyan sisakot, amelyet erős behatás ér vagy
kopott, ki kell cserélni. Ha nincs sérülés jele, akkor megfelelő a
rendeltetésszerű használathoz. A gyártási dátumot minden sisak
burkolatán fel kell tüntetni. Normál használati körülmények között
ennek a védő sisaknak a gyártás dátuma szerint 7 évig megfelelő
védelmet kell biztosítania.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
Karbantartáshoz vagy tisztításához csak olyan anyagokat
használjon, amelyek nem károsítják a sisakot és amelyek a gyártó
utasításai szerint történő alkalmazáskor nem veszélyesek az
érintkezésbe kerülõ személyekre.
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.
JELÖLÉSEK (OPCIONÁLIS TESZT)
Sisakok, melyek az alábbi jelölésekkel rendelkeznek a lenti
addicionális követelményeknek is megfelelnek:
= Gyártó azonosítása PORTWEST - IDA
		 BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND
= Jelölések, amelyek jelzik az (EU) 2016/425 rendelet
		 egészségügyi és biztonsági követelményeinek való
		megfelelést		
		 EN 397 :2012+A1: 2012 = Hivatkozó szabvány és a
		 megjelenés éve
= Műanyag újrahasznosítási szimbólum
= A sisakhéj anyagának szimbóluma
= A gyártás éve és hónapja
		 (a példán 2019/március)
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Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot @ www.portwest.com/declarations

