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Modeliai:: PS63-Height Endurance ventiliuojamas šalmas

LT SAUGOS ŠALMAI

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

Visi šie produktai atitinka EU 2016/425
normatyvo reikalavimus ir bendri standarto
EN397:2012+A1:2012 reikalavimai
Ši AAP yra skirta apsaugoti naudotoją nuo krentančių objektų
ir pasekmių tokių, kaip smegenų sutrenkimas ar kaukolės
lūžiai. Šalmas sukurtas apsaugai nuo 1) virš darbuotojo
galvos mėtomų daiktų; 2) krentančių objektų; 3) labai
žemos temperatūros poveikio ( -30°C). Šalmas neskirtas
laipiojimui, gaisro gesinimui ar sportinei veiklai.

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.
APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS:
Kai šalmas nebenaudojamas ar gabenamas, šalmą reikia
Teisingai šalmo apsaugai, šalmas turi būti atitinkamo dydžio laikyti sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo šviesos, šalčio ir
ir sureguliuotas, kad tiktų dėvėtojo galvai.
tokioje vietoje, kad joks cheminis produktas ar aštrus daiktas
Užpakalinėjė dalyje esantis juodas ratukas yra skirtas dydžiui jo nesulenktų, nukritęs aukščiau. Ji neturėtų būti suspausta
reguliuoti: pasukus į dešinę dydis sumažinamas, pasukus į
ar laikoma arti jokio šilumos šaltinio. Laikymo temperatūrą
kairę - padidinamas.
rekomenduojama palaikyti 20 ± 15 ° C. Šiame šalme nėra
Šalmas sukurtas taip, kad sugertų smūgio energiją kai
jokios medžiagos, kuri, kaip žinoma, gali sukelti alergiją.
šalmas, skydelis ar apraišas yra dalinai sugadinami. Net jei
Jei jautrus asmuo turi alerginę reakciją, jis turėtų palikti
šalmo apgadinimas nėra labai akivaizdus, šalmas turi būti
pavojingą zoną, nuimti šalmą ir kreiptis į gydytoją.
pakeistas. Būtina įsidėmeti, kad bet koks šalmo komponentų Mes atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo riziką
modifikavimas ar pašalinimas kitaip nei rekomenduoja
netinkamo valymo atveju
gamintojas yra pavojingas. Šalmai neturi būti adaptuoti kitų
nei gamintojo rekomenduotų dalių prijungimui. Nenaudokite ATSARGINĖS DALYS:
tirpiklių, dažų, lipdukų kitaip nei reikalauja šalmų gamintojo Šias atsargines dalis galite įsigyti iš gamintojo
instrukcijos.
-4 taškų smakro juostelė ( prekės kodas: PA49 - Smakro
juostelė Endurance Height)
PIRMOJO NAUDOJIMO:
-Prakaito juosta (Prekės kodas: PA45 -Prakaito juosta
Jei šalmas tampa nešvarus ar užterštas, ypač išoriniame
Endurance)
paviršiuje, jį reikia atidžiai išvalyti pagal toliau pateiktas
valymo rekomendacijas (techninė priežiūra / saugojimas).
ŽYMĖJIMAI:
Mes atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo
Gamintojo identifikacija
pavojų, jei šalmas netinkamai valomas ir senėja.
= žymėjimas nurodantis atitikimą Sveikatos ir
APSAUGINIO ŠALMO PRITAIKYMAS IR INSPEKCIJA
Saugumo reikalavimams pagal EU reglamentą 2016/425
Siekiant garantuoti efektyvią apsaugą, šis šalmas turi būti
EN397:2012+A1:2012 =nurodo standartą ir išleidimo
dėvimas su snapeliu į priekį (tiesioje pozicijoje) ir turi būti
metus
pritaikomas dėvėtojo galvai (ne per laisvas ar per ankštas)
= plastmasės perdirbimo simbolis
reguliavimo sistema esančia šalmo užpakalinėjė dalyje.
ABS = dangos medžiagos simbolis
Šalmo tarnavimo laiką veikia keletas faktorių, tokių kaip
= Pagaminimo metai ir mėnuo (pavyzdys: 2018/kovas)
šaltis, karštis, chemikalai, saulės šviesa ar neteisingas
naudojimas. Kasdien ir po kiekvieno naudojimo šalmą
ŽENKLINIMAS (FAKULTATINIS BANDYMAS)
reikia patikrinti, kad nebūtų įtrūkimų, ir tvirtinimosi dalys
Šalmai, pažymėti vienu iš šių ženklų, atitinka šiuos
nebūtų pažeistos. Bet koks šalmas po sutrenkimo ar turintis papildomus reikalavimus:
nusidėvėjimo požymių turi būti pakeistas. Šalmą galima
-30°C / -20°C: labai žema temperatūra. Šalmas šiose
naudoti jei jis neturi pažeidimų ir yra naudojamas pagal
temperatūrose išlaiko savo našumo savybes.
paskirtį. Šalmo pagaminimo data yra pažymėta vidinėjė
dalyje. Normaliomis naudojimosi sąlygomis šis apsauginis Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu
@ www.portwest.com/declarations
šalmas suteikia apsaugą 7 metus nuo pagaminimo datos.

