NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

130USP

EN 397: 2012
+ A1:2012

i

GAMINTOJAS Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland
EC SERTIFIKATĄ IŠDUODANČIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR ADRESAS
INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELS :PW55/PS55/PC55/PS52
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797
MODELS :PW51/PV50/PV54/PV60/PV64/PW97
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE
SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELS : PS50
WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE,NN16 8SD, UK
CSI SPA-NR: 0497 MODELS : PS51
VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY

MODELIAI:

PW55/PS55/
PB55/PC55
PW97
PS52
PW51
PS50
PV50 / PV60
PV54 / PV64

Endurance Helmet (Vented)
Monterosa Safety Helmet(Vented )
Full Brim Future Helmet
Expertbase PRO Safety Helmet
Arrow Safety Helmet (Vented)
Peak View Hard Hat Vented
Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

LT SAUGOS ŠALMAI
Produkto etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus
standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant
produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EU
2016/425 , EN397:2012+A1:2012 normatyvo reikalavimus.
Ši AAP yra skirta darbuotojų apsaugai nuo krentančių objektų
vengiant smegenų pažeidimo ar kaukolės lūžio. Šis šalmas skirtas
darbuotojų apsaugai nuo: 1) virš galvos mėtomų objektų 2)
krentančių objektų 3) labai žemos temperatūros poveikio ( -30°C);
4) šoninių deformacijų. Prašome nenaudoti šio šalmo alpinizmo
veiklai, gaisrų gesinimui ir sportui.
APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS:
Teisingai šalmo apsaugai, šalmas turi būti atitinkamo dydžio
ir sureguliuotas, kad tiktų dėvėtojo galvai. Dydžiui reguliuoti
naudokite užpakalinėje dalyje esantį ratuką. TNorėdami uždaryti
ar sumažinti, sukite į dešinę. Norėdami atidaryti ar padidinti,
sukite į kairę. Norėdami sureguliuoti, naudokite 4 šalmo kaiščius.
Pasukite kaiščius į atitinkamas ertmes: 3 skirtingos aukščio pozicijos
priekyje ir 2 skirtingos pozicijos užpakalinėje dalyje. Atsekite
uždarymo spaustuką ir traukite juostelę kad sureguliuotumete
smakro juostelės ilgį.
Šalmas sukurtas taip, kad sugertų smūgio energiją kai šalmas,
skydelis ar apraišas yra dalinai sugadinami. Net jei šalmo
apgadinimas nėra labai akivaizdus, šalmas turi būti pakeistas.
Būtina įsidėmeti, kad bet koks šalmo komponentų modifikavimas
ar pašalinimas kitaip nei rekomenduoja gamintojas yra pavojingas.
Šalmai neturi būti adaptuoti kitų nei gamintojo rekomenduotų dalių
prijungimui. Nenaudokite tirpiklių, dažų, lipdukų kitaip nei reikalauja
šalmų gamintojo instrukcijos.
ŠALMUI LEIDŽIAMOS ELEKTROS RIBOS IR APSAUGA PRIEŠ
NAUDOJANT. Naudotojas turi pasitikrinti, kad šalmui leidžiamos
elektros ribos atitiktų nominalią leidžiamą įtampą dirbant.
Izoliuojantis šalmas neturi būti naudojamas, jei yra rizikos, kad
esama situacija sumažins jo izoliuojančias savybes (pvz. mechaninis
ar cheminis faktorius). Elektros izoliacijos našumo savybės yra
suteiktos šalmui tik jei jis yra naudojamas su kita apsaugine įranga
atsižvelgiant į rizikos faktorius darbe.
PIRMOJO NAUDOJIMO:
Jei šalmas tampa nešvarus ar užterštas, ypač išoriniame paviršiuje, jį
reikia atidžiai išvalyti pagal toliau pateiktas valymo rekomendacijas
(techninė priežiūra / saugojimas). Mes atkreipiame dėmesį į galimą
apsaugos praradimo pavojų, jei šalmas netinkamai valomas ir senėja.
APSAUGINIO ŠALMO REGULIAVIMAS IR APŽIŪRA
Siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą, šalmą reikia dėvėti, kai
smailė yra į priekį (sėdėti tiesiai), o gale esančią reguliavimo sistemą
jis turi būti pritaikytas prie vartotojo galvos dydžio (netelpa per
laisvai ar per stipriai) šalmo. Šalmo naudojimo laiką veikia tokie
faktoriai kaip šaltis, karštis, cheminės medžiagos (pvz. koroziniai
reagentai, dažai, valikliai ir pan.) saulės šviesa ar naudojimas ne
pagal paskirtį. Kiekvieną kartą prieš naudojant šalmą jis turi būti
patikrintas nuo trūkumų (įlenkimų, įtrūkimų), tai pat ir dirželis
bei smulkūs aksesuarai. Bet koks šalmas, jei paveiktas smūgio ar

turintis nusidėvėjimo žymių turi būti pakeistas. Taigi, jei jame
nėra numatytųjų parametrų, jis tinkamas numatytam naudojimui.
Pagaminimo data yra nurodyta kiekvieno šalmo viduje. Naudojant
normaliomis sąlygomis apsauginis šalmas suteikia apsaugą 7 metus
nuo pagaminimo datos.
PRIEŽIŪRA / SANDĖLIAVIMAS
Šis apsauginis šalmas gali būti valomas ir dezinfekuojamas audiniu,
įmirkytu mažos koncentracijos valymo tirpale. Nenaudokite jokių
abrazyvinių ar ėsdinančių cheminių produktų. Jei šalmo negalima
valyti tokiu būdu, jį reikia pakeisti. Produktas turi būti gabenamas
pakuotėje. Jei pakuotės nėra, naudokite pakuotes, apsaugančias
gaminį nuo smūgio, drėgmės, šiluminio pavojaus, šviesos poveikio,
laikydamos jį nuo bet kokio gaminio ar medžiagų ar medžiagų,
galinčių ją sugadinti.
Kai šalmas nebenaudojamas ar gabenamas, šalmą reikia laikyti
sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo šviesos, šalčio ir tokioje vietoje,
kad joks cheminis produktas ar aštrus daiktas jo nesulenktų,
nukritęs aukščiau. Ji neturėtų būti suspausta ar laikoma arti jokio
šilumos šaltinio. Laikymo temperatūrą rekomenduojama palaikyti
20 ± 15 ° C. Šiame šalme nėra jokios medžiagos, kuri, kaip žinoma,
gali sukelti alergiją. Jei jautrus asmuo turi alerginę reakciją, jis
turėtų palikti pavojingą zoną, nuimti šalmą ir kreiptis į gydytoją.
DĖMESIO: Jei trūksta naudojimo instrukcijų, reguliavimo /
patikrinimo ir priežiūros / laikymo instrukcijų arba jos nesilaikoma,
gali sumažėti izoliacijos apsaugos veiksmingumas.
Juosta ir smakro dirželis yra nekeičiami. Sunaikinkite šalmą
ir pakeiskite jį nauju jei smakro juostelė yra pažeista. Dvi
stačiakampės skylės abiejose šalmo pusėse yra skirtos aksesuarams.
pvz. ausinių prijungimui. Atidžiai perskaitykite ausinių instrukcijas
prieš instaliuodami jas ant šalmo, patikrinkite ir įsitiinkite kad
jos tinka šalmui.
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ABS

plastmases perdirbimo simbolis
Šalmo medžiga
(ABS-akrilonitrilbutadieno stirenas
Pagaminimo metai ir mėnuo
(pavyzdžiui: 2019/kovas

ŽENKLINIMAS (FAKULTATINIS BANDYMAS)
Šalmai, pažymėti vienu iš šių ženklų, atitinka šiuos papildomus
reikalavimus:
-30°C : labai žema temperatūra.
Šalmas šiose temperatūrose išlaiko savo našumo savybes.
440V.a.c. : Elektros izoliacija.
Šalmas apsaugo nuo trumpo atsitiktinio kontakto su elektra iki
440Va.c. Tinkamas naudoti pramonėje ir darbo vietoje, kai elektros
rizika yra žemesnė nei 440Va.c.
LD: Šoninė deformacija.
Šalmas apsaugo dėvėtoją nuo šoninių deformacijų.

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

