
УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

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, EN 50365:2002.
УПОТРЕБА НА ЗАШТИТАОД шлем: 
За соодветна заштита овој шлем мора да одговара или да биде 
прилагоден на големината на главата на корисникот. 
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. 
ADJUSTMENT AND INSPECTION OF THE PROTECTIVE HELMET 
In order to ensure effective protection, this helmet should be 
worn with its peak 
forward (sit in straight position) and it should be adjusted to the 
user’s head size (not fit to loose or to squeeze) by its adjustment 
system located at the rear of the helmet. 

 

The helmet life is affected by several factors, such as cold, heat, 
chemical products, sun light or misuse. Daily and before any 
use a check should be performed in order to identify any sign of 
rendering (cracks, flaws) the helmet, its harness and accessories 
fragile. Any helmet having been subject to a strong shock or having 
wear signs should be replaced. 
If it has no defaults, it is therefore proper for the intended use. The 
manufacturing date is marked inside each helmet. Under normal 
usage conditions, this protective helmet should provide proper 
protection for 7 years according to the manufacturing date. 
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.
MARKIMI (TESTIMI FAKULTATIV) Helmetat qe mbajne nje nga 
shenjat e meposhtme plotesojne kerkesat shtese si me poshte:
-30°C / -20°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 
ММ: Исцрпени метални проекции Шлемот (капа) го штити 
корисникот од проекциите на стопениот метал.

Електричен тест (EN 50365: 2002) 
Шлемот дава електрична изолација, и може да се користи за работа во живо или близу до делови за живеење 
на инсталации што не надминува 1000 V a.c. или 1500 V d.c. Кога се користи во комбинација со друга електрична 
изолациона заштитна опрема, овој шлем ја спречува опасната струја да поминува низ лица преку главата
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PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
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