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+ A1:2012

БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕлМЕТИ

Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за 
соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите 
што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот 
подолу. Сите овие производи се во согласност со барањата на 
Регулативата ЕУ 2016/425, EN397:2012+A1:2012.
Ова ЛЗС е наменето да се користи како заштита на корисниците 
од паѓање на предмети и последователни повреди на мозокот и 
фрактура на черепот. Овој шлем за заштита на главата е наменет 
за заштита на корисниците од 1) испуштен предмет над главата  2) 
предмети што паѓаат 3) Влијанија при многу мала температура (-30 ° 
C); 4) странични деформации;.  Ве молиме, не користете го овој шлем 
за искачување, противпожарни и спортски активности.
УПОТРЕБА НА ЗАШТИТАОД ШЛЕМ: За соодветна заштита овој 
шлем мора да одговара или да биде прилагоден на големината 
на главата на корисникот. Користете го копчето на задното тркало 
за да се прилагоди на соодветната големина: TСвртете десно за да 
ги затворите / прилагодување за помали димензии; Свртете лево 
за да отворите / прилагодување за поголема големина. Користете 
ги 4-те иглички на главата, за да ја прилагодите висината на 
носење. Поместете ги игличките на соодветните дупки: 3 различни 
висински позиции на предната страна и 2 различни висински 
позиции на задната страна на главата. Отворете го копчањето  и 
повлечете ја лентата за прилагодување на ремчињата за да ја 
прилагодите  брадата
Шлемот е направен за да ја апсорбира енергијата на ударот со 
делумно уништување или оштетување на обвивката и обвивката, 
и иако таквата штета не може да биде очигледна, треба да се 
замени било каков шлем кој е подложен на сериозно влијание. 
Вниманието на корисниците исто така се привлекува кон опасноста 
од модификација или отстранување на било кој од оригиналните 
делови од шлемот, освен како што е препорачано од производителот 
на шлемот. Шлемови не треба да се прилагодуваат заради 
прицврстување на прилози на начин кој не е препорачан од 
производителот на шлемот. 
Не нанесувајте бои, растворувачи, лепила или самолепливи етикети, 
освен во согласност со упатствата на производителот на шлемот.
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА НА КОРИСТЕЊЕТО И 
ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ПРЕД УПОТРЕБА, корисникот треба да 
провери дали електричните граници на шлемот соодветствуваат 
на номиналниот напон за кој е веројатно да се сретне за време 
на употребата. Изолациониот шлем не треба да се користи во 
ситуации кога постои ризик кој може делумно да ги намали 
неговите изолациски својства (т.е. механичка или хемиска агресија). 
Електричните изолациски перформанси се даваат само ако овој 
шлем не се користи самостојно: неопходно е да се користи друга 
заштитна опрема за изолација во зависност од ризиците кои се 
вклучени во работата. 
ПОСЛЕ УПОТРЕБА: ако шлемот стане валкан или контаминиран, 
особено на надворешната површина, треба внимателно да се чисти 
во согласност со препораките за чистење подолу (одржување / 
складирање). 
Ние потенцираме потенцијален ризик од губење на заштитата во 
случај на несоодветно чистење и стареење на шлемот. 
ПРИЛАГОДУВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈА НА ЗАШТИТЕН ШЛЕМ 
За да се обезбеди ефективна заштита, овОЈ шлем треба да се носи со 
својот врв напред (седи во права положба) и треба да се прилагоди 
на големината на главата на корисникот (не одговара ни премногу 
лабава или премногу тесна) со неговиот систем за прилагодување 
лоциран на задниот дел на шлемот.  Рокот на траење на шлемот е 
под влијание на неколку фактори, како што се студот, топлината, 
хемиските производи (на пр. корозивен реагенс, боја, средство за 
чистење итн.), сончева светлина или злоупотреба  Секојдневно и 
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ИМЕ И АДРЕСА НА НОТИФИЦИРАНОТО ТЕЛО КОЕ ИЗДАДЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ЕЗ

МОДЕЛИ:

пред било каква употреба, треба да се изврши проверка со цел да 
се идентификуваат какви било знаци на оштетување (пукнатини, 
недостатоци) на шлемот, ремчињата и додатоците. Секој шлем 
кој е подложена на силен удар или  има знаци на абење треба да 
се замени.  Ако нема пречки, тогаш е соодветен за наменетата 
употреба. Датумот на производство е означен во рамките на секој 
шлем. Во нормални услови на употреба, оваа заштитен шлем 
треба да обезбеди соодветна заштита за 7 години според датумот 
на производство. 
ОДРЖУВАЊЕ / ЧУВАЊЕ : Овој заштитниот шлем може да се 
чисти и дезинфицира со помош на крпа импрегнирана во раствор 
за чистење со ниска концентрација. Не користете абразивен или 
корозивен хемиски производ. Ако овој шлем не може да се исчисти 
со користење на овој метод, треба да се замени. Производот мора 
да се транспортира со неговата амбалажа. Ако не постои единица 
за пакување, користете пакување кое го штити производот од удар, 
изложеност на влага, топлинска опасност, изложеност на светлина, 
држејќи ја подалеку од кој било производ или материјал или 
супстанција што може да ја влоши. 
Кога не се користи повеќе или за време на транспортот, шлемот 
треба да се чува на суво ладно место подалеку од светлина, мраз 
и на место каде се доделува дека хемиски производ или остри 
предмети не го свиткуваат со паѓање погоре. Не треба да се 
компресира или складира близу до било кој извор на топлина. Се 
препорачува температурата на складирање да се чува во опсег од 
20 ± 15 ° C. Овој шлем не вклучува било која супстанција за која 
се знае дека е подложна на предизвикување алергии. Меѓутоа, 
ако чувствителното лице има алергиска реакција, затоа треба да 
ја напушти опасната област, да го отстрани шлемот и да побара 
лекарска помош. 
ВНИМАНИЕ: Недостатокот или непочитувањето на упатствата 
за употреба, приспособување / инспекција и одржување / 
складирање, може да ја ограничат ефективноста на изолационата 
заштита.
Врвките и лентата за брадата не се заменливи. Отфрлете го 
шлемот и заменете ја  со нова ако лентата од брадата нанесе 
штета. Постојат две долги правоаголни дупки од двете страни на 
школката  за додатоци.  Како што е поставување на антифони. Ве 
молиме, внимателно прочитајте го упатството за користење, пред 
да ја инсталирате слушалката на овај шлем и да потврдите дека 
антифонот е тестиран со овој шлем и нејзината компатибилност.
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

 =  Идентификација на производителот
CE = Ознаки што укажуваат на усогласеност со здравствените и 
безбедносните услови на Регулативата (ЕУ) 2016/425 
EN 397:2012+A1:2012 =повикување на стандард и година 
на објавување

 =  симбол за рециклирање на пластика 
ABS  =  Материјал на школката од шлемот
  (АBC-акрилонитрил бутадиен стирен)

 =  Година и месец на производство 
  (на пример: 2019/март
MARKIMI (TESTIMI FAKULTATIV) 
Helmetat qe mbajne nje nga shenjat e meposhtme plotesojne kerkesat 
shtese si me poshte: 
-30°C : Многу ниска температура 
Шлемот го задржува своето работење над овие температури 
440V.a.c. : Електрична изолација 
Шлемот го штити корисникот од краток случајен контакт со 
електрични води под напон кој може да достигне 440Va.c. За општа 
употреба во индустријата и на работното место каде што има 
електрични ризици под 440V.a.c.
LD: Латерална деформација. 
Шлемот го штити корисникот од странични деформации 
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PW55/PS55/
PB55/PC55

Endurance Helmet (Vented)

PW97 Monterosa Safety Helmet(Vented )
PS52 Full Brim Future Helmet  
PW51 Expertbase PRO Safety Helmet 
PS50 Arrow Safety Helmet  (Vented)
PV50 / PV60 Peak View Hard Hat Vented
PV54 / PV64 Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELS :PW55/PS55/PC55/PS52
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
MODELS :PW51/PV50/PV54/PV60/PV64/PW97
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE     
SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELS : PS50
WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE,NN16 8SD, UK
CSI SPA-NR:  0497  MODELS : PS51
VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY


