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GYÁRTÓ
PORTWEST - IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland

EN812 : 2012

FÜGGETLEN MINŐSÍTŐ INTÉZET NEVE ÉS CÍME:
INSPEC INTERNATIONAL LTD, NOTIFIED BODY NR 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL – 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100
CHATELLERAULT-FRANCE – NOTIFIED BODY NR 2754
INSPEC : PW59/PW69/PW79/PW89 ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL: PS59

HU ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐK
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi
használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425,
EN812 : 2012 rendelet követelményeinek.

FIGYELEM! EZ NEM EGY IPARI VÉDŐSISAK

AZ ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐK HASZNÁLATA
Ez az ütés elleni fejvédő nem véd az eső vagy ledobott dolgok vagy a függő, mozgásban lévő terhek hatása ellen. Semmilyen
esetben nem helyettesíti az EN397 által megjelölt ipari védősisakot. Ezt a fejvédőt oly módon készítették, hogy az ütődés ideje
alatt kifejtett energia semlegesítődik a sisak teteje és a páncél tönkremenése vagy részleges megrongálása által, amelyekkel
a fejvédő fel van szerelve ; ugyanakkor, amikor azok a megrongálódások közvetlenül megjelennek, ajánlott a sisak teljes
helyettesítése, mivel jelentős ütődést szenvedett.
Az elégséges védelem biztosítására, a fejvédőt a viselő fejméretéhez kell igazítani. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a veszélyre,
amely bekövetkezhet a fejvédő eredeti elemeinek valamilyen módosítása vagy eltüntetése miatt, kivéve azokat a módosításokat
vagy törléseket, amelyeket a fejvédő gyártója ajánl. A fejvédők semmilyen esetben sem módosíthatók tartozékok rögzítésére egy
a fejvédő gyártója által nem ajánlott módszer szerint. Ne tegyen rá olyan festékeket, oldószereket, matricákat vagy öntapadó
címkéket, kivéve azokat, amelyeket a fejvédő gyártója ajánl a használati utasításokban.
AZ ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
A hatékony védelem érdekében az ütésálló sapkát a shildjével előre nézve kell viselni, és a használó fejméretére kell állítani a
fejvédő hátulján található állítópánt segítségével (állítható 54 cm és 59 cm fejméret között). Az ütés elleni fejvédő élettartamát
számos faktor határozza meg, mint a hideg, a hő, a napfény kémiai termékei vagy a rossz használat. A mindennapi ellenőrzést
végre kell hajtani, hogy észrevegye a rongálódás minden jelét (hasadások, lyukak). Rongálódás esetén selejtezze ki a fejvédőt. Ha
nem mutat semmiféle hibát, akkor megfelel a használatra, amelyre előírták. A gyártási dátum bele van vésve minden ütés elleni
fejvédő belsejébe (az év egy kör középső részén, a hónappal egy nyíl végén). A normális használat feltételei mellett ez az ütés
elleni fejvédő 2, 3 évig megfelelő védelmet nyújt (az első használatától számítva) vagy 5 éven át a gyártás időpontjától megfelelő
védelmet kell biztosítania.
KARBANTARTÁS / TÁROLÁS
Az ütés elleni fejvédő egy kímélő mosószerrel átitatott ronggyal tisztítható és fertőtleníthető. Ne használjon semmilyen kémiai
surló vagy marószert. Ha a fejvédő ezekkel a módszerekkel nem tisztítható, akkor ki kell cserélni. Amikor többet nem használja
vagy szállítása alatt, az ütés elleni fejvédőt száraz, hűvös helyen kell tárolni, fénytől és fagytól védve, és egy olyan helyen, amely
garantálja, hogy semmiféle kémiai szer és semmiféle anyag nem tudja károsítani.
Ez a fejvédő nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek érzékeny személyeknél allergiát okozhatnak. Minden esetre, ha egy
érzékeny személynél reakciót vált ki, akkor távolítsa el a veszélyeztetett részről, vegye le a fejvédőt és forduljon orvoshoz.
JELÖLÉSEK:
1) A gyártó azonosítója
2) Gyártási év és hónap
3) Mérettartomány (állítható)
4) CE szabvány
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