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PL HEŁMY OCHRONNE  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z ogólnymi 
wymaganiami Normy EN397:2012+A1:2012 
Ten ŚOI został zaprojektowany w celu ochrony przed 
upadającymi przedmiotami, które mogą spowodować 
uszkodzenie czaszki i mózgu. Skorupa tego hełmu została 
zaprojektowana w celu ochrony przed 1) przedmiotami 
rzuconymi z ponad głowy; 2) przedmiotami spadającymi;  
3) uderzeniami w bardzo niskiej temperaturze ( -30°C). Nie 
należy używać tego hełmu do wspinaczki. walki z ogniem 
oraz do uprawiania sportu.
PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE
W celu zapewnienia optymalnej ochrony ten hełm powinien 
zostać dopasowany do obwodu głowy użytkownika.
Pokrętło z tyłu pozwala na dokładne dopasowanie hełmu 
do kształtu głowy. Pokręć w prawo w celu dopasowania 
do mniejszego rozmiaru głowy. Pokręć w lewo w celu 
dopasowania do większego rozmiaru głowy.
Zadaniem tego hełmu jest pochłanianie energii uderzenia 
poprzez częściowe uszkodzenie lub zniszczenie skorupy i / 
lub więźby. Może się również zdarzyć, że uszkodzenie hełmu 
nie będzie widoczne. Każdy hełm, który podlegał uderzeniu 
powinien zostać natychmiast wymieniony i zutylizowany. 
Należy również zwrócić uwagę użytkownika na 
niebezpieczeństwo związane z jakąkolwiek modyfikacją 
lub usuwaniem oryginalnych części składowych hełmu albo 
ich zamianą na inne elementy niż te, które rekomendował 
producent. Hełmów nie można adaptować poprzez 
dodawanie / zawieszanie akcesoriów nie zalecanych przez 
producenta. Nie wolno stosować farb, rozpuszczalników, 
klejów lub nalepek samoprzylepnych bez aprobaty / 
instrukcji producenta.
PO UŻYCIU: 
Jeżeli hełm jest brudny lub skażony, w szczególności na 
powierzchni zewnętrznej, należy go ostrożnie oczyścić 
zgodnie z opisaną poniżej instrukcją konserwacji znajdującą 
się w części konserwacja i składowanie.  
Należy podkreślić, że niewłaściwe oczyszczanie może 
spowodować starzenie się hełmu i utratę jego parametrów. 
DOPASOWANIE I KONTROLA HEŁMU OCHRONNEGO 
W celu zapewnienia optymalnej ochrony należy nosić 
ten hełm z daszkiem skierowanym prosto do przodu 
oaz dokładnie dopasować do kształtu głowy. Hełm nie 
dopasowany będzie uciskał głowę lub będzie zbyt luźny. 
Dopasowanie można wykonać z tyłu głowy na więźbie. 
Okres użytkowania hełmu zależy od wielu czynników, takich 
jak zimno, gorąco, światło słoneczne, działanie środków 
chemicznych, niewłaściwe użytkowanie.  
Codziennie i przed każdym założeniem należy dokonać 
sprawdzenia w celu wykrycia ewentualnych oznak 
uszkodzenia skorupy, takich jak pęknięcia, wady oraz 
dokonać kontroli więźby i akcesoriów.  
Każdy hełm, który został poddany silnemu uderzeniu lub 
posiada oznaki zużycia powinien zostać wymieniony i 
zutylizowany. 
Hełm nie posiadający wad jest odpowiedni do zamierzonego 
użytkowania. Data produkcji hełmu została oznakowana w 

jego wnętrzu. W normalnych okolicznościach użytkowania 
ten hełm powinien oferować właściwą ochronę przez 7 lat 
od daty produkcji.
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE 
Ten przemysłowy hełm ochronny może być czyszczony i 
dezynfekowany ściereczką 
z dodatkiem słabego roztworu środka czyszczącego. Nie 
wolno używać środków agresywnych lub żrących. W razie 
niemożności doczyszczenia hełmu należy go wymienić 
i zutylizować.  Hełm należy przewozić w opakowaniu 
indywidualnym. W przypadku braku opakowania własnego 
należy zastosować takie opakowanie, które ochroni przed 
uderzeniem, wilgocią, zagrożeniem termicznym, światłem, 
oraz materiałami lub substancjami, które mogą go uszkodzić.
Gdy hełm nie jest używany, jak również podczas jego 
transportu należy go złożyć w suche i dobrze wentylowane 
miejsce z dala od bezpośredniego oddziaływania światła 
słonecznego, agresywnych substancji chemicznych i 
przedmiotów ostrych lub takich, które mogą na niego spaść. 
Nie wolno kłaść na hełmie przedmiotów ciężkich, które mogą 
go zmiażdżyć.   Hełm winien znajdować się z dala od źródeł 
ciepła w temperaturze składowania 20 ±15°C. Ten hełm nie 
zawiera żadnych substancji, które mogą spowodować reakcje 
alergiczne u osób uczulonych. Jeżeli jednak osoba uczulona 
odczuje takie reakcje, powinna natychmiast opuścić strefę 
zagrożenia, zdjąć hełm i zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA 
Niestosowanie się lub niepełne stosowanie się do instrukcji 
użytkowania dopasowania, przeglądów, składowania 
i konserwacji może znacząco zmniejszyć efektywność 
ochrony izolacyjnej. 
CZĘŚCI ZAMIENNE:
Producent oferuje następujące części zamienne 
-Pasek podbródkowy z 4. punktami zaczepienia ( odniesienie 
do symbolu produktu PA49 - Pasek podbródkowy Endurance 
z 4. punktami zaczepienia)  
-Napotnik (odniesienie do symbolu produktu PA45 - 
Napotnik Endurance) 
OZNAKOWANIA:

 Identyfikacja Producenta
 =oznakowanie wskazujące na zgodność z wymogami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/245
EN397:2012+A1:2012 =Norma EN i rok jej opublikowania 

 = symbol recyklingu dla plastików
ABS = symbol materiału, z którego wykonano skorupę
  =  Rok i miesiąc produkcji ( w tym przypadku 
Marzec 2018)
OZNAKOWANIE (BADANIA FAKULTATYWNE) 
Hełm posiadający jedno z poniższych oznakowań posiada 
dodatkowe właściwości ochronne : 
-30°C / -20°C: Bardzo niska temperatura 
Ten hełm zachowuje swojej właściwości w takich 
temperaturach 
Deklarację Zgodności można ściągnąć z
@ www.portwest.com/declarations
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