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PT CAPACETES DE SEGURANÇA  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Todos estes produtos cumprem os requisitos do 
Regulamento (UE 2016/425) e os requisitos gerais da 
norma EN397:2012+A1:2012 
Este EPI destina-se a ser utilizado para proteger os usuários 
contra queda de objetos e consequente lesão cerebral e 
fratura craniana. O casco deste capacete de proteção de 
cabeça é projetado para proteger os usuários de 1) objeto 
jogado por cima da cabeça; 2) objeto caindo; 3) Impactos a 
temperatura muito baixa (-30 ° C). Não use este capacete 
para atividades de escalada, atividades de combate a 
incêndio e atividades desportivas.
USO DE CAPACETE PROTECTOR
Para uma proteção adequada, este capacete deve ser caber 
ou ser ajustado ao tamanho da cabeça do usuário.
Use o botão de roda traseira para ajustar ao tamanho 
apropriado: Gire para a direita para fechar / ajustar o 
tamanho menor; Vire à esquerda para abrir / ajustar 
tamanho maior.
O capacete é feito para absorver a energia de um golpe por 
destruição parcial ou danos ao casco e ao arnês, e mesmo que 
tal dano não seja facilmente aparente, qualquer capacete 
submetido a impacto severo deve ser substituído. 
Os usuários também devem ter em conta do perigo de 
modificar ou remover qualquer componente original do 
capacete, exceto o recomendado pelo fabricante do capacete. 
Os capacetes não devem ser adaptados para a montagem de 
acessórios de qualquer maneira que não seja recomendada 
pelo fabricante do capacete. 
Não aplique tinta, solventes, adesivos ou etiquetas 
autoadesivas, exceto de acordo com as instruções do 
fabricante do capacete.
DEPOIS DE USAR: se o capacete ficar sujo ou contaminado, 
particularmente na superfície externa, ele deve ser 
cuidadosamente limpo de acordo com as recomendações 
de limpeza abaixo (manutenção / armazenamento). 
Destacamos o risco potencial de perda de proteção em caso 
de limpeza inadequada e envelhecimento do capacete. 
AJUSTE E INSPECÇÃO DO CAPACETE PROTETOR 
Para garantir uma proteção efetiva, este capacete deve ser 
usado com a pala em posição frontal(colocar em posição reta) 
e deve ser ajustado para o tamanho da cabeça do usuário 
(não demasiado soltou ou apertado) pelo seu sistema de 
ajuste localizado na parte traseira do capacete. 
A vida do capacete é afetada por vários fatores, como 
frio, calor, produtos químicos, luz solar ou uso indevido. 
Diariamente e antes de qualquer uso uma inspeção deve 
ser realizada para identificar qualquer sinal derachadura ou 
falhas), no capacete,arnês e acessórios frágeis. Qualquer 
capacete que tenha sofrido um forte choque ou tiver sinais 
de desgaste deve ser substituído. 
Se não tiver defeitos será apropriado para o uso pretendido. 
A data de fabrico está marcada dentro de cada capacete. Em 
condições normais de uso, este capacete de proteção 
deve fornecer proteção adequada por 7 anos de acordo com 
a data de fabrico.

MANUTENÇÃO / ARMAZENAMENTO 
Este capacete de proteção pode ser limpo e desinfetado por 
meio de um pano impregnado 
numa solução de limpeza de baixa concentração. Não use 
nenhum produto químico abrasivo ou corrosivo. 
Se este capacete não puder ser limpo usando este método, 
ele deve ser substituído. 
O produto deve ser transportado na sua unidade de 
embalagem. Se não houver uma unidade de embalagem, 
use embalagens que protejam o produto do choque, 
exposição à humidade, perigos térmicos, exposição à luz, 
mantendo-o afastado de qualquer produto, material ou 
substância que o possam deteriorar.
Quando não em uso ou durante o transporte, o capacete deve 
ser armazenado num lugar fresco e seco longe da luz, da 
geada e num local que garanta que nenhum produto químico 
ou o objeto afiado o dobre caindo em cima. Não deve ser 
comprimido ou armazenado próximo a qualquer fonte de 
calor. Recomenda-se que a temperatura de armazenamento 
seja mantida no intervalo 20 ± 15°C. Este capacete não 
inclui qualquer substância conhecida como susceptível de 
causar alergias. No entanto, se uma pessoa sensível tiver uma 
reação alérgica, deve então deixe a área perigosa, remover o 
capacete e pedir conselho médico.
ATENÇÃO: 
Falta ou deficiente respeito das instruções de uso, ajustes/
inspeções e manutenção/armazenamento, pode limitar a 
eficácia da proteção de isolamento. 
PEÇAS SOBRESSALENTES:
As seguintes peças de reposição são disponibilizadas 
pelo fabricante 
-francalete de 4 pontos ( ref. código de modelo: PA49 - 
Francalete de 4 pontos Endurance Height)  
-Banda de suor (ref. código de modelo PA45 - Banda de 
Suor Endurance) 

MARCAS:

 Identificação do fabricante

 =Marcação indicando a conformidade com os requisitos 
de saúde e segurança do Regulamento UE 2016/425
EN397:2012+A1:2012 =referente ao padrão e ano 
de publicação 

 = símbolo de reciclagem de plástico
ABS = símbolo do material da casca
  =  Ano e Mês de fabricação (no exemplo: 2018 / março)

MARCAÇÃO (ENSAIO FACULTATIVO) 
Os capacetes que possuem uma das seguintes marcas 
atendem aos requisitos adicionais como abaixo: 
-30 °C/-20°C: Temperatura muito baixa O capacete mantém o 
seu desempenho acima dessas temperaturas 

Baixe a declaração de conformidade
@ www.portwest.com/declarations
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