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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.
Šis šalmas skirtas apsaugoti nuo krentančių daiktų ir galimo kaukolės 
lūžio ar smegenų pažeidimo. 
Šis galvos apsaugos šalmas skirtas apsaugoti darbuotoją nuo 1) 
mėtomų iš viršaus objektų 2) krentančių objektų 3) poveikio nuo 
labai žemos temperatūros (-30 C). Nenaudokite šio šalmo lipimui, 
gaisro gesinimui ar sportinei veiklai. 

APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS: 
Adekvačiai apsaugai šalmas turi atitikti dėvėtojo galvai.  Dydžio 
reguliavimui naudokite užpakalinį mygtuką atitinkamam dydžiui 
pritaikyti: pasukite į dešinę norėdami uždaryti/sumažinti dydį. 
Pasukite į kairę atidaryti/padidinti dydį.Šalmas absorbuoja 
smūgio energiją ir yra iš dalies pažeidžiamas ir jei pažeidimas 
net nėra matomas, bet koks šalmas po sunkaus poveikio turi 
būti pakeičiamas.Dėvetojai turi atkreipti dėmėsį į tai, kad yra 
pavojinga modifikuoti, ar keisti originalius šalmo komponentus, 
kaip gamintojas rekomenduoja. Prie šalmų negali būti jungiamos 
netinkamos dalys, siekiant juos pritaikyti naudojimui. 
Šalmų nedažykite, ant jų nelipdykite lipnių etikečių, išskyrus jei tai 
leidžia gamintojo instrukcijos, nenaudokite tirpiklių.
 
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 PRITAIKYMAS IR INSPEKCIJA 
 Siekiant garantuoti efektyvią apsaugą, šis šalmas turi būti dėvimas 
su snapeliu į priekį (tiesioje pozicijoje) ir turi būti pritaikomas 
dėvėtojo galvai (ne per laisvas ar per ankštas) reguliavimo sistema 
esančia šalmo užpakalinėjė dalyje. Šalmo tarnavimo laiką veikia 

keletas faktorių, tokių kaip šaltis, karštis, chemikalai, saulės šviesa ar 
neteisingas naudojimas. Kasdien ir po kiekvieno naudojimo šalmą 
reikia patikrinti, kad nebūtų įtrūkimų, ir tvirtinimosi dalys nebūtų 
pažeistos. Bet koks šalmas po sutrenkimo ar turintis nusidėvėjimo 
požymių turi būti pakeistas.  Šalmą galima naudoti jei jis neturi 
pažeidimų ir yra naudojamas pagal paskirtį.  Šalmo pagaminimo 
data yra pažymėta vidinėjė dalyje.  Normaliomis naudojimosi 
sąlygomis šis apsauginis šalmas suteikia apsaugą 7 metus nuo 
pagaminimo datos. 
  reikia kruopščiai išvalyti pagal toliau pateiktas valymo 
rekomendacijas
  (priežiūra / saugojimas). 
  Mes atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo riziką 
netinkamo valymo atveju

ATSARGINĖS DALYS: NĖRA

  ir šalmo senėjimas. 

 = Gamintojo identifikacija

 
=  Žymėjimai reiškiantys atitikimą sveikatos ir  

  Saugumo reikalavimus pagal (EU)2016/425 
  EN 397:2012 + A1:2012 = referuojantį standartą ir  
  spaudos metus 

 =  plastmases perdirbimo simbolis
ABS  =  šalmo medžiagos simbolis

 
=  Pagaminimo metai ir mėnuo 

  (pavyzdžiui: 2019/kovas

PAPILDOMI REIKALAVIMŲ ŽENKLINIMAI:
-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.
 
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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Modeliai PV74 Skyview Safety Helmet - Elektros izoliacinės savybės

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations
CLASS 0

EN 397: 2012 + A1:2012
EN  50365:2002
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