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EC SERTIFIKATĄ IŠDUODANČIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR ADRESAS

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, EN 
50365:2002 normatyvo reikalavimus.
APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS: 
Teisingai šalmo apsaugai, šalmas turi būti atitinkamo dydžio ir 
sureguliuotas, kad tiktų dėvėtojo galvai. 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. 
APSAUGOS Šalmo REGULIAVIMAS IR PATIKRINIMAS 
Siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą, šalmą reikia dėvėti, 
kai smailė yra į priekį (sėdėti tiesioje padėtyje), o gale esančią 
reguliavimo sistemą jis turi būti pritaikytas prie vartotojo 
galvos dydžio (nepritaikyti per laisvai ar per stipriai). šalmo. 
Šalmo gyvybei įtakos turi keli veiksniai, tokie kaip šaltis, karštis, 
chemijos produktai, saulės šviesa ar netinkamas naudojimas. 
Kiekvieną dieną ir prieš naudojimą reikia patikrinti, ar šalmas, jo 
diržai ir jo priedai yra trapūs (įtrūkimai, trūkumai). Šalmas, kurį 
smogė stiprus smūgis ar susidėvėjęs, turėtų būti pakeistas. Taigi, 

jei jame nėra numatytųjų parametrų, jis tinkamas numatytam 
naudojimui. Gamybos data yra pažymėta kiekvieno šalmo 
apvalkale. Įprastomis naudojimo sąlygomis šis apsauginis šalmas 
turėtų tinkamai apsaugoti 7 metus pagal pagaminimo datą. 
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.
ŽENKLINIMAS (FAKULTATINIS BANDYMAS) 
Šalmai, pažymėti vienu iš šių ženklų, atitinka šiuos papildomus 
reikalavimus:
-30°C / -20°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. 
MM: Lydyto metalo tiškalai.  
Šalmas apsaugo naudotoją nuo lydyto metalo tiškalų.

Elektros testas (EN 50365:2002). Šalmas turi elektros izoliaciją ir gali būti naudojamas dirbant su instaliacijomis, 
neviršijančiomis 1000 V a.c. ar 1500 V d.c. Kai naudojamas kartu su kita elektros apsaugine įranga , šalmas apsaugo 
nuo pavojingos srovės pratekėjimo į galvą.
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