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CASTI DE PROTECTIE
Respectă cerințele Regulamentului (UE 2016/425) și cerințele 
generale ale standardului EN 12492: 2012.
Această cască respectă, de asemenea, următoarele cerințe ale 
standardului EN397: 2012 + A1: 2012: rezistență la impact și 
penetrare; teste opționale rezistență la impact și penetrare la 
temperaturi extreme (-30 ° C).
ACEASTA ESTE O CASCĂ PENTRU ALPINISTI. 
Această cască este proiectată pentru activități la înălțime, salvare 
și activități de alpinism.
Este destinat a fi folosit pentru a proteja utilizatorii împotriva 
căderilor de obiecte și a consecințelor leziuni cerebrale și 
fracturi de craniu.
Nu folosiți această cască în activitățile pentru care nu este 
proiectat. Activitățile la înălțime prezintă un risc de răniri grave 
la nivelul capului.Purtarea unei cască poate reduce semnificativ 
acest risc, dar nu îl poate elimina. Într-un impact major, casca se 
deformează pentru a absorbi maximul uneori până la punctul de 
a distruge cantitatea de energie posibilă, casca.
INSPECȚII ÎNAINTE DE UTILIZARE
Înainte de fiecare utilizare, verificați starea carcasei și a 
sistemului de atașare a benzii (verificați dacă nu există fisuri sau 
deformări la exterior sau la interior).  Verificați starea cordonului 
și a cusăturilor. Verificați dacă sistemul de ajustare a benzii și 
catarama chingii funcționează corect. 
FOLOSIREA CASTILOR DE PROTECTIE 
Pentru o protecție adecvată, această cască trebuie să fie potrivită 
pentru dimensiune sau să fie ajustată pentru a se simți în 
siguranță și confortabil pe cap. Folosiți butonul roții din spate 
pentru a vă regla la dimensiunea corespunzătoare: Virați la 
dreapta pentru a închide / regla dimensiuni mai mici; Virați la 
stânga pentru a deschide / regla dimensiuni mai mari.
Casca este destinată să absoarbă energia unui impact prin 
distrugere sau deteriorare parțială; chiar dacă deteriorarea 
nu trebuie să fie vizibilă, casca supusă unui impact puternic 
trebuie înlocuită.
Atenția utilizatorilor este, de asemenea, atrasă asupra 
pericolului de a modifica sau îndepărta oricare dintre părțile 
componente originale ale căștii, altele decât cele recomandate 
de producătorul cască.  Căștile nu trebuie adaptate în scopul 
montării accesoriilor în niciun fel nerecomandat de producător. 
Nu aplicați, solvenți, vopsea, adezivi sau autocolante, nu în 
conformitate cu instrucțiunile producătorului.  Pentru utilizare 
pură la urcare, această cască poate fi utilizată în intervalul de 
temperatură cuprins între +35 ° C și -20 ° C (conform EN 12492, 
condițiile de testare).
DUPA UTILIZARE: 
in cazul in care casca devine murdara sau contaminata, in special 
pe suprafata exterioara, aceasta ar trebui sa fie curatata cu atentie 
in conformitate cu recomandarile de curatare de mai jos 
(Intretinere / depozitare). 
Evidentiem riscul potential de pierdere a protectiei in cazul unei 
curatiri necorespunzatoare si imbatranirea castii.
AJUSTAREA ȘI INSPECȚIA CASCULUI DE PROTECTIE
Gama de mărime a cască: 52-63cm 
Pentru a asigura o protecție eficientă, această cască trebuie 
purtată cu vârful în față (așezați-vă în poziție dreaptă) și ar 
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trebui să fie ajustată la dimensiunea capului utilizatorului (nu se 
potrivește prea slab sau prea strâns) prin sistemul său de reglare 
situat în spate a cască.  Viața cască este afectată de mai mulți 
factori, cum ar fi frigul, căldura, produsele chimice, lumina soarelui 
sau utilizarea necorespunzătoare. Zilnic și înainte de orice utilizare, 
trebuie să se efectueze o verificare pentru a identifica orice 
semn de redare (fisuri, defecte) casca, hamul și accesoriile sale 
fragile.   Orice cască care a fost supusă unui șoc puternic sau are 
semne de uzură trebuie înlocuită. Dacă nu are valori implicite, prin 
urmare este adecvat pentru utilizarea prevăzută.  Data de fabricație 
este marcată în interiorul fiecărei coji de cască. În condiții normale 
de utilizare, această cască de protecție ar trebui să ofere o protecție 
corespunzătoare timp de 7 ani, conform datei de fabricație.
INTRETINERE / DEPOZITARE
Pentru curățarea întreținerii sau dezinfectării, utilizați numai 
substanțe care nu deteriorează casca și care nu sunt periculoase 
pentru persoana care vine în contact dacă este aplicată conform 
instrucțiunilor producătorului.  Aceasta casca de protectie poate 
fi curatata si dezinfectata cu ajutorul uneicarpe impregnate cu 
o solutie de curatare cu concentratie scazuta. Nu utilizati nici un 
produs chimic abraziv sau coroziv produs. Daca aceasta casca 
nu poate fi curatata prin utilizarea acestei metode, aceasta 
ar trebuiinlocuita.  Produsul trebuie transportat in ambalajul 
propriu. Daca nu exista o unitate de ambalare, utilizati ambalaje 
care protejeaza produsul de soc, expunerea la umiditate, pericole 
termice, expunerea la lumina, tinand-o departe de orice produs 
sau material sau substanta care o pot deteriora. 
Cand nu mai este folosita sau in timpul transportului, casca trebuie 
sa fie depozitata intr-un mediu uscat, departe de lumina, inghet si 
intr-o locatie care sa nu ofere nici un produs chimic sau un obiect 
ascutit care sa il îndoaie prin caderea. Nu trebuie comprimat sau 
stocat aproape la orice sursa de caldura. Se recomanda pastrarea 
temperaturii de depozitare in interval de 20 ± 15 ° C. Aceasta casca 
nu include nici o substanta cunoscuta ca fiind sensibila si avand 
potential de a provoca alergii. Cu toate acestea, daca o persoana 
sensibila are o reactie alergica, ar trebui sa paraseasca zona 
periculoasa, sa scoata casca si sa ceara sfatul medicului. 
ATENTIE: 
Lipsa sau respectarea necorespunzatoare a instructiunilor de 
utilizare, ajustare / inspectie si intretinere / depozitare, poate 
limita eficacitatea protectiei izolatiei.
MARCAREA (TESTAREA FACULTATIVA) 
Castile care poarta una dintre urmatoarele marcaje indeplinesc 
cerintele suplimentare de mai jos: 

  = Identificarea Producatorului PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Marcaje care indică respectarea cerințelor de  

  sănătate și siguranță din Regulamentul (UE)  
  2016/425   
  EN 397: 2012 + A1: 2012  
 =  Referirea standardului și anul publicării 

 =  Simbolul reciclării plasticului 
ABS  =  Simbolul materialului învelișului 

 
=  Anul și luna fabricației 

  (de exemplu: 2019 / martie)
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