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Informācija lietotājam
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RAŽOTĀJS
PORTWEST - IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Īrija

EN812 : 2012

NOSAUKUMS UN ADRESE PILNVAROTAI IESTĀDEI, KAS IZDOD EC SERTIFIKĀTU:
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

LV AIZSARGCEPURE
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek
parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas ES 2016/425, EN812 : 2012 prasībām.

BRĪDINĀJUMS! ŠĪ NAV RŪPNIECĪBAS AIZSARGĶIVERE
Aizsargcepures lietošana
Šī aizsargcepure nenodrošina aizsardzību pret sekām, kas ir no krītošiem priekšmetiem, vai pārvietojot piekārtas kravas. To
nedrīkst izmantot, kā rūpniecības aizsargķiveri, kā norādīts EN 397 standartā.
Šī aizsargķivere ir izgatavota, lai absorbētu enerģijas triecienu ar daļēju iznīcināšanu vai sabojāšanu, un pat tad, ja šāds kaitējums
var nebūt viegli redzams, tā jānomaina.
Tā sniedz atbilstošu aizsardzību, ja šī aizsarķivere ir piemērota
pielāgojot lielumu lietotāja galvai. Lietotājam jāpievērš uzmanība briesmām, ja tiek mainīta vai noņemta kāda no oriģinālajām
detaļām no aizsargcepures. Nelietot krāsas, šķīdinātājus, saistvielas un pašlīmējošās etiķetes.
REGULĒŠANA UN PĀRBAUDE AIZSARGCEPUREI
Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību, šī trieciena izturīgā cepure ir jālieto ar nagu uz priekšu, un jāpiemēro uz lietotāja galvas
izmēram, izmantojot stiprinājumus, kas atrodas aizmugurē (regulējams no 54 cm līdz 59 cm galvas apkārtmēram) . Aizsarcepures
glabāšanas laiku ietekmē daudzi faktori, tostarp aukstuma, karstuma, ķīmiskas vielas, saules gaisma und ļaunprātīga ietekme.
Aizsargcepure būtu jāpārbauda katru dienu, lai atklātu jebkuru bojājumu. Izgatavošanas datums tiek atzīmēts uz katras
aizsarcepures čaulas. Kad aizsarcepure ir bez defektiem, tā ir piemērota paredzētajam mērķim. Normālos apstākļos aizsarcepure
veic pietiekamu aizsardzību no 2 līdz 3 gadiem (pēc pirmās lietošanas) vai 5 gadiem atkarībā no ražošanas datuma.
PĀRBAUDE UN UZTURĒŠANA AIZSARCEPUREI
Aizsarcepure jātīra / jādezinficē, slaukot ar drāniņu, kas samitrināta ar vieglu mazgāšanas līdzekli, un tad cepurei būtu jāļauj nožūt.
Nelietot stipras vai abrazīvās ķimikālijas. Ja sasista, tad netīrīt, bet nomainīt uz citu. Ja netiek izmantota vai lai transportēšanas
laikā nesabojātu, tā jāuzglabā konteinerā, piemēram, lai tā ir pasargāta no tiešas saules gaismas, lai izvairītos no saskares ar
ķimikālijām, šķidrumu vai asiem priekšmetiem, un lai netiek deformēta ar priekšmetiem krītot uz to. Nav nepieciešams, lai
aizsargcepuri turētu maisiņā.
Pēc Eiropas veselības un drošības prasībām, lietotājs tiek informēts, ka tad, ka aizsarcepure saskarē ar lietotāja ādu, var izraisīt
alerģiskas reakcijas. Ja tas tā notiek, valkātājam vajadzētu atstāt bīstamības zonu, noņemt aizsargcepuri un meklēt ārsta palīdzību.
Materiāli, ko izmanto ražošanā ir zināmi, un nevar negatīvi ietekmēt valkātāja higiēnu vai veselību.
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