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

EN812 : 2012

ĮSTAIGOS, IŠDUODANČIOS EC SERTIFIKATĄ PAVADINIMAS IR ADRESAS:
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

LT KEPURAITĖ APSAUGANTI NUO SMŪGIŲ
NAUDOTOJO INFORMACIJA
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, EN812 : 2012 normatyvo reikalavimus.

DĖMESIO: TAI NĖRA PRAMONINIS APSAUGINIS ŠALMAS
KEPURAITĖS NUO SMŪGIŲ PANAUDOJIMAS
Ši kepuraitė nesuteikia apsaugos nuo krentančių ar mėtomų objektų ar judančių krūvių. Kepuraitė negali būti dėvima vietoj
pramoninio saugos šalmo kaip nurodyta standarte EN 397. Ši kepuraitė absorbuoja smūgio energiją, smūgio metu gali skilti ar būti
sugadinta kepuraitės apsauga. Tada kepuraitė turi būti pakeista nauja.
Kad tinkamai apsaugotų, ši kepuraitė turi būti gerai pritaikyta dėvėtojo galvai. Negalima keisti ar taisyti kepuraitės originalių dalių.
Negalima naudoti dažų, tirpiklių, lipdukų ar etikečių.
KEPURAITĖS NUO SMŪGIŲ REGULIAVIMAS IR APŽIŪRA
Siekiant efektyvios apsaugos, ši smūgiams atspari kepuraitė privalo būti dėvima su skydeliu priekyje ir gerai pritaikyta dėvėtojo
galvai, naudojant reguliuojamą užsegimą kepurės užpakalinėje dalyje (reguliuojama nuo 54 cm iki 59 cm). Kepuraitės apsauginį
lukštą veikia daug faktorių, tokių kaip šaltis, karštis, cheminės medžiagos, saulės šviesa ir netinkamas naudojimas. Kepuraitė
turi būti kasdien apžiūrima, kad neturėtų skilimų ir kitokių pažeidimų. Pagaminimo data yra ant apsauginės dalies. Jei kepuraitė
yra be jokių pažeidimų, ją galima dėvėti. Normaliomis sąlygomis kepuraitė nuo smūgių tinka dėvėti 2-3 metus ar atitinkamai 5
metus pagal pagaminimo datą.
KEPURAITĖS NUO SMŪGIŲ APŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA
Kepuraitė nuo smūgių turi būti valoma/dezinfekuojama su drėgna šluoste, pamirkyta švelniame muilo tirpale, po to ji turi išdžiūti.
Negalima naudoti jokių striprių chemikalų. Jei šiuo metodu kepuraitė nenusivalo, ji turi būti pakeista nauja. Jei yra nenaudojama
ar transportuojama,kepuraitė turi būti laikoma toliau nuo saulės šviesos. Saugoti,kad nekontaktuotų su cheminėmis medžiagomis,
skysčiais ar aštriais daiktais ir kad nesideformuotų. Būtina kepuraitę laikyti maišelyje.
Europos Sveikatos ir Saugumo reikalavimai perpėja, kad jautriems asmenims apsauginės kepuraitės kontaktas su oda gali sukelti
alerginę reakciją. Tokiu atveju, dėvėtojas turi išeiti iš pavojaus zonos, nusiimti kepuraitę ir pasikonsultuoti su gydytoju. Nėra
žinoma, kad šios kepuraitės medžiagos turėtų įtakos dėvėtojo higienai ar sveikatai.
ŽYMĖJIMAS:
1) Gamintojo identifikacija
2) Pagaminimo metai ir mėnuo
3) Dydžiai (reguliuojami)
4) CE standartas
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(2)

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

3) Dydžiai

(reguliuojami)

54-59CM

(4)
EN812 : 2012

