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SE SÄKERHETS HJÄLMAR  ANVÄNDARINSTRUKTION

Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning 
(EU 2016/425) och de allmänna kraven i standarden 
EN397:2012+A1:2012 
Denna PPE är avsedd att användas för att skydda användarna 
mot fallande föremål och följdskador  hjärnskador och 
skallebrott. Detta hjälmskal av huvudskyddet är utformat 
för att skydda användarna från 1) kastat föremål från 
ovanför huvudet; 2) fallande föremål 3) Effekter vid 
mycket låg temperatur (-30 ° C). Använd inte hjälmen för 
klättringsaktiviteter, brandbekämpning och sportaktiviteter.

ANVÄNDNING AV SKYDDSHELMET:
För adekvat skydd måste hjälmen passa eller anpassas till 
användarens huvud.
Använd bakhjulsratten för att justera till lämplig storlek: Vrid 
höger för att stänga / justera mindre storlek; Sväng vänster 
för att öppna / justera större storlek.
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.

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 SKYDDSHJELMET 
För att säkerställa ett effektivt skydd, ska hjälmen vara 
böjd med sin topp framåt (sitta i rak position) och det ska 
anpassas till användarens huvudstorlek (ej passande 
att lossa eller klämma) med sitt justeringssystem beläget på 
baksidan av hjälmen. 
Hjälmslivet påverkas av flera faktorer, såsom kyla, värme, 
kemiska produkter, solljus eller missbruk. Dagligen och före 
användning bör en kontroll utföras för att identifiera 
något tecken på att göra (sprickor, brister) hjälmen, dess sele 
och tillbehör bräckliga. Någrahjälmen som har utsatts för en 
stark chock eller har slitskyltar bör ersättas. 
Om det inte har några standardvärden är det därför lämpligt 
för den avsedda användningen. Tillverkningsdatum 
är märkt inuti varje hjälm. Under normala 
användningsförhållanden, denna skyddande hjälm 
bör ge ett ordentligt skydd i 7 år enligt tillverkningsdatu

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
 
RESERVDELAR:
Följande reservdelar är tillgängliga från tillverkaren 
-4 pungt hakrem ( ref. stilkod: PA49 - Hak rem 4 hög kvallitet)  
-Svett Band (ref. stil kod PA45 - Sweat Band) 

Märkning:

 Tillverkarens identifiering

 =märkning som indikerar överensstämmelse med 
hälso- och säkerhetskrav i förordning EU 2016/425
EN397:2012+A1:2012 =referensstandard och år för 
offentliggörande 

 = plaståtervinnings symbol
ABS = symbol på skalets material
  =  Tillverkningsår och månad (i exemplet: 2018 / 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 

Ladda ner försäkran om överensstämmelse
@ www.portwest.com/declarations

TILLVERKARE
IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland 
 

Namn och adress till det anmälda organet som har utfärdat EG-intyg
INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NUMBER 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
Modeller:: PS63- Högfasthets hjälm ventilerad


