
ANVÄNDARINSTRUKTION

TILLVERKARE
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

NAMN OCH ADRESS TILL DET ANMÄLDA ORGANET SOM HAR UTFÄRDAT EG-INTYG

SÄKERHETS HJÄLMAR
Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande 
standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten 
och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter 
uppfyller kraven i förordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, 
EN 50365:2002.
Denna skyddsutrustning är avsedd att användas för att skydda 
användarna mot fallande föremål och påföljande hjärnskada och 
skallfraktur. Detta hjälmskal på huvudskyddet är utformat för att skydda 
användarna från 1) tappade föremål ovanför huvudet 2) fallande 
föremål 3) Skada vid mycket låg temperatur (-30 ° C)och är även 
elektrisk isolering (upp till 440 V , 1000 V a.c., - 1500 V likström.)  4) 
laterala deformationer; 5) utbrott av smält metall.  Använd inte denna 
hjälm för klättring, brandbekämpning och sportaktiviteter.
ANVÄNDNING AV SKYDDSHELMET:
För adekvat skydd måste hjälmen passa eller anpassas till användarens 
huvud. Använd bakhjulsknappen för att justera till rätt storlek:  Sväng 
höger för att stänga / justera mindre storlek; Sväng vänster för att 
öppna / justera större storlek.  Använd de fyra stiften på hjälmen för att 
justera bärhöjden. Flytta stiften till lämpliga hål: 3 olika höjdpositioner 
på framsidan och 2 olika höjdlägen på baksidan av huvudbonaden.  
Öppna stängklämman och dra tejpen i remmarna för att justera 
hakbandets längd.
“Hjälmen är gjord för att absorbera en blåses energi genom partiell 
förstörelse eller skada på skalet och seleen, och även om en sådan 
skada inte är lätt uppenbar bör någon hjälm som utsätts för allvarliga 
stötar ersättas. Användarens uppmärksamhet drabbar också risken att 
modifiera eller ta bort någon av hjälmens ursprungliga komponenter, 
förutom vad som rekommenderas av hjälmtillverkaren. Hjälmar bör inte 
anpassas för att montera bilagor på något sätt som inte rekommenderas 
av hjälmtillverkaren. Applicera inte färg, lösningsmedel, lim eller 
självhäftande etiketter, utom i enlighet med instruktioner från 
hjälmtillverkaren.”
“ELEKTRISKA GRÄNSER FÖR ANVÄNDNING OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Före användningen måste användaren kontrollera att hjälmens 
elektriska gränser motsvarar den nominella spänningen som det 
sannolikt kommer att stöta på under användning. Isolerande hjälm 
ska inte användas i situationer där det finns en risk som kan delvis 
reducera dess isolerande egenskaper (dvs mekanisk eller kemisk 
aggression). Elektriska isoleringsföreställningar ges endast om hjälmen 
inte används ensam: det är nödvändigt att använda annan isolerande 
skyddsutrustning enligt riskerna i arbetet.”
“EFTER BRUK: 
om hjälmen blir smutsig eller förorenad, särskilt på den yttre ytan, den 
ska noggrant rengöras i enlighet med rengöringsanvisningarna nedan 
(Underhåll / lagring). Vi belyser den potentiella risken för förlust av 
skydd vid olämplig rengöring och åldring av hjälmen.” 
JUSTERING OCH INSPEKTION AV SKYDDSHJÄLMEN 
För att säkerställa ett effektivt skydd bör denna hjälm bäras med sin 
skärm framåt (sitta i rakt läge) och den bör justeras till användarens 
huvudstorlek (får inte passa för löst eller för hårt) med dess 
justeringssystem placerat på baksidan av hjälmen. Hjälmens livslängd 
påverkas av flera faktorer, t.ex. kyla, värme, kemiska produkter 
(t.ex. frätande reagens, färg, rengöringsmedel etc.), solljus eller 
missbruk. Dagligen och före användning bör en kontroll utföras för att 
identifiera om det finns några tecken på förslitinng (sprickor, brister) 
på hjälmen, dess sele och tillbehör som är ömtåliga. Alla hjälmar som 
har utsatts för en stark stöt eller har slitage tecken bör bytas ut. Om 
det lilla visiret som ingår på PW54 är skadat eller repat ska det bytas 

“ELEKTRISKA TEST (EN 50365: 2002) Hjälmen ger elektrisk isolering, och den kan användas för att arbeta live eller nära att leva 
delar på anläggningar som inte överstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. När den används i samband med annan elektrisk isolerande 
skyddsutrustning hindrar denna hjälm farlig ström från att passera genom personer via huvudet”
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Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

Modeller: PW54/PS54/PG54 Endurance Plus - Industriella säkerhetshjälmar - El isoleringsegenskap
PS53 Hög hållfasthetshjälm - Elisoleringsegenskaper

ut.  Avinstallera hjälmsele; sätt in visirens sidohål på sele-kontakten på 
framsidan av hjälmen - 2 på höger sida och 2 på vänster sida); Sätt i selen 
på hjälmskalet igen. Ta bort skyddsfilmen på båda sidor (ersättningskod: 
PW56).Om hjälmen inte har några skador är den därmed lämplig 
för den avsedda användningen. Tillverkningsdatumet är markerat i 
varje hjälmskal. Under normala användningsförhållanden bör denna 
skyddshjälm ge korrekt skydd under 7 år enligt tillverkningsdatumet. 
“UNDERHÅLL / LAGRING Denna skyddande hjälm kan rengöras och 
desinficeras med hjälp av en impregnerad trasa i en rengöringslösning 
med låg koncentration. Använd inte någon slipande eller frätande 
kemikalie produkt. Om denna hjälm inte kan rengöras genom att använda 
denna metod ska den ersättas. Produkten måste transporteras sin 
förpackningsenhet. Om det inte finns någon förpackningsenhet, använd 
förpackning som skyddar produkten från stötar, exponering för fukt, 
värme risker, exponering för ljus, håller den bort från någon produkt eller 
material eller substans som kan försämras”.  “När den inte används längre 
eller under transport, ska hjälmen lagras i en torr, cool plats bort från ljus, 
frost och på plats som ger ingen kemisk produkt eller skarpa objekt böjer 
det genom att falla ovanför. Det ska inte komprimeras eller lagras nära till 
någon värmekälla. Det rekommenderas att lagringstemperaturen hålls 
i intervall 20 ± 15 ° C. Denna hjälm innehåller inte något ämne som är 
känt att vara mottagligt orsakar allergier. Men om en känslig person har 
en allergisk reaktion, borde det Lämna därför det farliga området, ta bort 
hjälmen och fråga om medicinsk rådgivning.” 
“UPPMÄRKSAMHET: 
Missande eller bristande respekt för användaranvisningar, justering / 
inspektioner och underhåll / lagring, kan begränsa effektiviteten av 
isolationsskydd”  The harness and chin strap are not replaceable.Kasta 
hjälmen och byt ut den nya om hakbandet är skadat. Det finns två långa 
rektangelhål på båda sidor om skalet är för tillbehör. Såsom att installera 
öronmuffen. Läs noggrant användarinstruktionen för öronmuffen innan du 
installerar öronmuffen på denna hjälm och för att bekräfta att öronmuffen 
har testats med denna hjälm och dess kompatibilitet.

MÄRKNINGAR 

 = Tillverkarens identifikation
CE 0194 =  Meddela kroppsnummer för övervakning av 
produktionsstyrningen i fas 
EN 397:2012+A1:2012 = med hänvisning till standard och publiceringsår
EN 50365:2002 = med hänvisning till standard och publiceringsår 
 

 =  plast återvinning symbol
ABS  =  Helmet Shell Material
  (ABS-Acrylonitrile butadiene styrene)

 =  Tillverkningsår och månad 
  (på exemplet: 2019 / mars)

“MÄRKNING (FAKULTATIVT PROVNING) 
Hjälmar som har en av följande markeringar uppfyller de ytterligare 
kraven som Nedan:”
“-30 ° C / -20 ° C: Mycket låg temperatur 
Hjälmen behåller sin prestanda över dessa temperaturer” 
“440V.a.c. : Elisolering 
Hjälmen skyddar användaren mot en kort oavsiktlig kontakt med 
elektriska ledningar under spänning som kan nå 440Va.c. För allmänt 
bruk inom industrin och i arbetet säte där det finns elektriska risker 
under 440V.c.”
“LD: Lateral deformation. 
Hjälmen skyddar användaren mot laterala deformationer” 
“MM: Smält metallprojektioner 
Hjälmen (locket) skyddar användaren mot utsprång av smält metall”

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194   
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS :PW54/PS54/PG54
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD -NOTIFIED BODY NR 2777
BRACETOWN BUSINESS PARK – CLONEE – DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PS53

EN 397: 2012 + A1:2012
EN  50365:2002
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