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VEILIGHEIDSHELMEN
Voldoet aan de vereisten van Verordening (EU 2016/425) en de 
algemene vereisten van de norm EN 12492: 2012.
Deze helm voldoet ook aan de volgende eisen van de norm 
EN397: 2012 + A1: 2012: slag- en penetratieweerstand; 
optionele test voor slag- en penetratieweerstand bij extreme 
temperaturen (-30 ° C).
DEZE HELM IS GESCHIKT VOOR BERGBEKLIMMERS 
Deze helm is ontworpen om te worden gebruikt bij werken op 
hoogte en bij reddings en klim activiteiten.
Het is bedoeld om te worden ingezet op locaties waar de 
gebruikers bescherming nodig hebben tegen vallende 
voorwerpen en daaruit voortvloeiend letsel risico’s.
Deze helm kan niet gebruikt worden tijdens activiteiten waar 
hij niet voor ontworpen is Activiteiten op hoogte brengen een 
risico op ernstig  hoofdletsel met zich mee.Door het dragen 
van een helm wordt het risico op letsel sterk verminderd maar 
niet uitgesloten. Bij een grote impact vervormd de helm soms 
tot een maximum om zo de hoeveelheid energie optimaal te 
kunnen absorberen.
INSPECTEREN VOOR GEBRUIK
Voorafgaand an gebruik altijd altijd de helmschaal en hoofdband 
controlere. (controleer of er geen scheurtjes of vervorming is 
aan de binnen of buitenzijde) Controleer de conditie van de 
banden en sticksel Verzeker u ervan dat de verstelbaarheid van de 
hoofdband en de sluiting van de kinriem goed functioneren. 
GEBRUIK VAN DE BESCHERMENDE HELM: 
Voor voldoende bescherming moet deze helm op de juiste maat 
worden aangepast zodat het veilig en  comfortabel aanvoelt 
tijdens het dragen. Gebruik de draaiknop aan de achterzijde om 
de maat aan te passen: Draai naar rechts om te sluiten/kleinere 
maat; Draai naar links om te openen/ grotere maat
De helm is bedoeld om de energie van een impact te absorberen 
door de helmschaal te vervormen;  zelfs als de schade niet 
zichtbaar is, moet de helm die is blootgesteld aan een sterke 
impact,  worden vervangen.
De gebruiker moet ook  aandacht hebben voor de gevaren  van 
wijzigen aan of verwijdering van de originele onderdelen van 
de helm, anders dan aanbevolen door de helmfabrikant. Er mag 
niets aan de helmen worden veranderd of toegevoegd met als 
doel accesoires te kunnen monteren welke niet door de producent 
zijn voorgeschreven. Voorzie de helm niet van stickers, verf en 
gebruik geen  oplosmiddelen anders dan door de fabrikant 
voorgeschreven.  Voor puur klimgebruik kan deze helm worden 
gebruikt bij temperatuur tussen + 35 ° C en -20 ° C (volgens EN 
12492, testomstandigheden).
NA GEBRUIK: 
Als de helm vuil of vies wordt, met name op het buitenoppervlak, 
moet deze zorgvuldig worden schoongemaakt volgens 
onderstaande schoonmaakaanbevelingen 
(Onderhoud / opslag). 
Wij wijzen op het mogelijke risico van verlies van bescherming bij 
onjuiste reiniging en veroudering van de helm.
AANPASSING EN INSPECTIE VAN DE BESCHERMENDE HELM
Maatvoering helm: 52-63CM 
Om een effectieve bescherming te garanderen, moet deze 
helm met de top naar voren worden gedragen (rechtop zitten) 
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en moet deze worden aangepast aan de hoofdgrootte van de 
gebruiker (niet te los of te strak) door het verstel-systeem aan 
de achterkant van de helm.  De levensduur van de helm wordt 
beïnvloed door verschillende factoren, zoals kou, hitte, chemische 
producten, zonlicht of verkeerd gebruik. Dagelijks en vóór elk 
gebruik moet een controle worden uitgevoerd om tekenen van 
beschadigingen (scheuren, gebreken) van de helm, het harnas en 
accessoires te signaleren.  Elke helm die is blootgesteld aan een 
sterke schok of slijtage vertoont, moet worden vervangen. Als het 
geen standaardinstellingen heeft, is het daarom geschikt voor 
het beoogde gebruik.  De productie datum is aangebracht aan de 
binnenzijde van de helm. Onder normale gebruiksomstandigheden 
moet deze beschermende helm gedurende 7 jaar de juiste 
bescherming bieden volgens de productiedatum.
ONDERHOUD / OPSLAG
Gebruik voor reiniging of desinfectie alleen middelen die de helm 
niet beschadigen en die niet gevaarlijk zijn voor de persoon die 
de helm gebruikt en pas deze alleen toe  volgens de instructies 
van de fabrikant.
Deze beschermende helm kan door een geïmpregneerde doek 
worden gereinigd en ontsmet in een lage concentratie van 
een schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende of corrosieve 
chemicaliën. Als deze helm niet kan worden gereinigd met behulp 
van deze methode, moet deze vervangen worden. 
Het product moet beschermd worden vervoerd deze beschermd 
het product beschermt tegen schok, blootstelling aan vocht, 
thermisch gevaren, blootstelling aan licht. 
Wanneer het niet meer wordt gebruikt, moet de helm worden 
opgeslagen in een koele droge plek weg van licht, vorst en op een 
plaats waar geen chemicaliën worden gebruikt of opgeslagen. Het 
mag niet worden gecomprimeerd of opgeslagen dicht bij een bron 
van hitte. De aanbevolen opslagtemperatuur is tussen 20 ± 15 ° C. 
Deze helm bevat geen stof die bekend is om voor overgevoeligheid 
of allergieën te veroorzaken. Maar als een gevoelige persoon 
een allergische reactie heeft verwijder dan de helm en vraag 
om medisch advies. 
LET OP: 
Ontbrekende of gebrekkige inachtneming van 
gebruiksaanwijzingen, aanpassing / inspecties en onderhoud / 
opslag, kan de effectiviteit van de isolatiebescherming beperken.
Markering (BijLAGEN TESTEN) 
Helmen met een van de volgende markeringen voldoen aan de 
aanvullende vereisten als hieronder: 

  = Fabrikantidentificatie PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Markeringen die aangeven dat wordt voldaan  

  aan de gezondheids- en veiligheidseisen van  
  Verordening (EU) 2016/425  
  EN 397: 2012+A1: 2012 
 =  Verwijzend naar standaard en jaar van publicatie 

 =  Recycle symbool voor plastic 
ABS  =  Symbool voor het schaalmateriaal 

 
=  Productie jaar en maand 

  (bijvoorbeeld: 2019/maart)
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