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ZAŠČITNE ČALADE

Ustreza zahtevam Uredbe (EU 2016/425) in splošnim zahtevam 
standarda EN 12492: 2012.
Ta čelada izpolnjuje tudi naslednje zahteve standarda EN397: 
2012 + A1: 2012: odpornost na udarce in prodiranje; neobvezna 
testiranja odpornosti na udarce in penetracijo pri ekstremnih 
temperaturah (-30 ° C).
TO JE ČELADA ZA PLANINCE. 
Ta čelada je zasnovana za delo na višini, reševanje in plezanje.
Uporablja se za zaščito uporabnikov pred padajočimi predmeti in 
posledičnimi poškodbami možganov in zlomi lobanje.
Te čelade ne uporabljajte za dejavnosti katerim ni namenjena. 
Dejavnosti na višini predstavljajo nevarnost za resne poškodbe 
glave.Nošenje čelade lahko znatno zmanjša to tveganje, vendar 
ga ne more odpraviti. Pri velikem udarcu čelada spremeni obliko, 
da absorbira največjo možno količino energije, včasih do točke, 
da se čelada uniči.
PREGLED PRED UPORABO
Pred vsako uporabo preverite stanje lupine in sistema pritrditve 
trakov (preverite, da na zunanji ali notranji strani ni razpok ali 
deformacij). Preverite stanje trakov in šivov. Preverite, ali sistem 
za nastavitev trakov in zaponka zaščite za brado delujeta pravilno. 
O UPORABI ZAŠČITNE ČALADE: 
Za ustrezno zaščito mora biti čelada primerne velikosti ali pa jo 
prilagodite, da se prilega glavi in da občutek varnosti in udobja. 
Z vrtljivim gumbom zadaj prilagodite ustrezno velikost: Obrnite 
desno, da zaprete / prilagodite na manjšo velikost; Obrnite levo, 
da odprete / prilagodite za večjo velikost.
Čelada je namenjena absorpciji energije udarca z uničenjem ali 
delno poškodbo; tudi če poškodbe niso vidne, je potrebno čelado, 
ki je bila izpostavljena močnemu udarcu, zamenjati.
Uporabnike opozarjamo tudi na nevarnost spreminjanja ali 
odstranjevanja katerega koli izvirnega sestavnega dela čelade, 
razen tistega, ki ga priporoča proizvajalec čelade. Čelade ne 
smete prilagajati za namestitev dodatkov na kakršen koli način, 
ki ga proizvajalec ne priporoča. Ne nanašajte, topil, barv, lepil ali 
nalepk, ki niso v skladu z navodili proizvajalca.  Za uporabo pri 
plezanju, se lahko ta čelada uporabi pri temperaturah med +35°C 
in -20°C (v skladu s standardom EN 12492, preizkusni pogoji).
PO UPORABI: 
če čelada postane umazana ali kontaminirana, še posebej 
na zunanji površini, jo je potrebno skrbno očistiti v skladu s 
priporočili proizvajalca za čiščenje (vzdrževanje / skladiščenje). 
Označili smo potencialno tveganje, za izgubo zaščite, v primeru 
neprimernega čiščenja in staranja čelade.
NASTAVITEV IN PREGLED ZAŠČITNE ČELADE
Razpon velikosti čelade: 52-63 cm 
Da bi zagotovili učinkovito zaščito, je potrebno to čelado nositi 
z njenim vrhom naprej (v zravnanem položaju) in jo prilagoditi 
velikosti glave uporabnika (ne namestite jo, da je preveč ohlapna 
ali pretesna) s sistemom za nastavitev na zadnji strani čelade.  
Na življenjsko dobo čelade vpliva več dejavnikov, kot so mraz, 
vročina, kemični izdelki, sončna svetloba ali nepravilna uporaba. 
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Vsakodnevno in pred vsako uporabo je potrebno čelado preveriti za 
kakršne koli znake poškodb na čeladi (razpoke, napake), na paščku 
in dodatkih.  Vsako čelado, ki je bila izpostavljena močnemu šoku 
ali ima znake obrabe, je potrebno zamenjati. Če nima nikakršnih 
napak/poškodb, je primerna za predvideno uporabo.  V vsaki 
lupini čelade je označen datum izdelave. V normalnih pogojih 
uporabe, naj bi ta zaščitna čelada nudila ustrezno zaščito 7 let 
od datuma izdelave.
VZDRŽEVANJE / SKLADIŠČENJE
Za vzdrževanje, čiščenje ali dezinfekcijo uporabljajte samo snovi, 
ki ne poškodujejo čelade in niso nevarne za osebo, ki pride v stik, v 
skladu z navodili proizvajalca.
Zaščitno čelado lahko očistite in razkužite s krpo, impregnirano 
v blagi raztopini za čiščenje. Ne uporabljajte nobenih abrazivnih ali 
korozivnih kemičnih sredstev. Če čelade ni mogoče očistiti v skladu 
z navodili, jo je potrebno zamenjati. 
Izdelek je potrebno prenašati v embalaži. Če embalaže ni, 
uporabljajte embalažo, ki ščiti izdelek pred udarci, izpostavljenosti 
vlage, termičnimi nevarnostmi, izpostavljenosti svetlobe ter stiku z 
izdelki ali snovmi, ki bi vplivale nanjo. 
Ko je ne uporabljate več ali med prevozom, je potrebno čelado 
hraniti v suhem prostoru, proč od svetlobe, zmrzali in na mestu, 
kjer ni nevarnosti da jo poškodujejo kemični in ostri izdelki. 
Ne sme biti stisnjena ali shranjena v bližini kakršnega koli vira 
toplote. Priporočena temperatura skladiščenja je med 20 ± 15 
° C. Te čelade ne vsebuje snovi, ki povzročajo alergije. Če vseeno 
pride do alergijske reakcije pri občutljivih osebah, mora oseba 
takoj zapustiti nevarno območje, odstraniti čelado in poiskati 
zdravniško pomoč. 
POZOR: 
Manjkajoča navodila ali neupoštevanje navodil za uporabo, 
prilagoditev /pregledi in vzdrževanje / skladiščenje, lahko omeji 
učinkovitost zaščite.
OZNAČEVANJE (FAKULTATIVNO TESTIRANJE) 
Čelade, ki imajo eno od naslednjih oznak, izpolnjujejo dodatne 
zahteve, kot so navedene spodaj: 

  = Oznake proizvajalca PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Oznake, ki navajajo skladnost z zdravstvenimi in  

  varnostnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/425 
  EN 397 :2012+A1:2012 
 = Standard na katerega se nanaša in leto objave 

 =  Simbol za recikliranje plastike 
ABS  =  Simbol materiala lupine 

 
=  Leto in mesec izdelave 

  (na primer: 2019 / marec)
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