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BEZPEČNOSTNÉ PRILBY

Podrobné informácie o príslušných normách nájdete na štítku 
produktu. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú 
na oboch výrobkoch a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky 
tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ 2016/425, 
EN397:2012+A1:2012.

Tento OOP je určený na ochranu používateľov pred padajúcimi 
predmetmi a následným poranením mozgu a zlomeninami 
lebky. Tento plášť prilby na ochranu hlavy je určený na ochranu 
používateľov pred 1) padajúci predmet zhora nad hlavou  2) 
padajúce predmety 3) Nárazy pri veľmi nízkej teplote (-30 ° C); 
4) bočné deformácie;.  Nepoužívajte túto prilbu na horolezecké, 
hasičské a športové činnosti.
POUŽITIE OCHRANNÉHO PRIPOJENIA:
Pre primeranú ochranu musí byť táto prilba vhodná alebo 
prispôsobená veľkosti používateľa. Pomocou gombíka zadného 
kolieska nastavte príslušnú veľkosť: TOtočením doprava zatvorte / 
upravte menšiu veľkosť; Otočením doľava otvorte / upravte väčšiu 
veľkosť. Na nastavenie výšky nosenia použite 4 kolíky na pokrývke 
hlavy. Posuňte kolíky na príslušné otvory: 3 rôzne výškové polohy na 
prednej strane a 2 rôzne výškové polohy na zadnej strane pokrývky 
hlavy. Otvorte uzatváraciu sponu a potiahnite pásku za remene, aby 
ste nastavili dĺžku remienka.
Prilba je vyrobená tak, aby absorbovala energiu úderu čiastočným 
zničením alebo poškodením plášťa a popruhu a aj keď takéto 
poškodenie nemusí byť ľahko zrejmé, každá prilba vystavená silnému 
nárazu by sa mala nahradiť. 
Upozorňujeme používateľov aj na nebezpečenstvo zmeny alebo 
odstránenia akýchkoľvek pôvodných komponentov prilby, ktoré nie 
sú odporúčané výrobcom prilby. Prilby by nemali byť prispôsobené 
na montáž prídavných zariadení akýmkoľvek spôsobom, ktorý 
neodporúča výrobca prilby. 
Nepoužívajte farby, rozpúšťadlá, lepidlá alebo samolepiace etikety, s 
výnimkou pokynov výrobcu prilby.
ELEKTRICKÉ 
obmedzenia používania a opatrenia.Pred použitím užívateľ 
musí skontrolovať, či elektrické limity prilby zodpovedajú 
menovitému napätiu počas používania. Izolačné prilba by nemala 
byť používaná v situáciách, keď existuje riziko, ktorý by mohlo 
znížiť izolačné vlastnosti (napr.mechanické alebo chemické látky).
Elektrické izolačné vlastnosti sú garantované iba vtedy, ak je táto 
prilba používaná spolu s ďalsšími izolačnými ochrannými pomôckami 
podľa rizika, ktoré je spojené s pracovisko. 
Po použití: 
V prípade, že sa prilba zašpiní, najmä pokiaľ ide o vonkajší povrch, 
mala by byť starostlivo vyčistená v súlade s čistiacimi odporúčaniami 
uvedenými nižšie (Údržba / Skladovanie). Zdôrazňujeme potenciálne 
riziko v prípade nevhodného čistenia a starnutia prilby. 
NASTAVENIE A KONTROLA OCHRANNEJ PRILBY 
Aby sa zabezpečila účinná ochrana, táto prilba by sa mala nosiť 
tak, aby jej vrchol bol vpredu (sedieť v priamej polohe) a mala by 
byť nastavená na veľkosť hlavy používateľa (nenasadzujte príliš 
voľne ani príliš pevne) pomocou systému nastavenia umiestneného 
vzadu prilby.  Životnosť prilby ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako je 
chlad, teplo, chemické výrobky (napr. Korozívne činidlo, farba, čistič 
atď.), Slnečné svetlo alebo nesprávne použitie.  Každý deň a pred 
akýmkoľvek použitím by sa mala vykonať kontrola, aby sa zistilo, či 
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je prilba, jej postroj a doplnok k dispozícii (praskliny, trhliny). Každá 
prilba, ktorá bola vystavená silnému nárazu alebo mala známky 
opotrebenia, by sa mala vymeniť.  Pokiaľ nedošlo k poškodeniu, 
môže sa použiť na určené použitie. Dátum výroby je vyznačený vo 
vnútri každého plášťa prilby. Za normálnych podmienok používania 
by táto ochranná prilba mala poskytovať primeranú ochranu počas 
7 rokov podľa dátumu výroby. 
Údržba / Skladovanie 
Táto ochranná prilba môže byť vyčistená a vydezinfikovaná 
pomocou handričky napustenej v nízko koncentrovanom čistiacom 
roztoku. Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne chemikálie. Ak sa 
prilba nedá vyčistiť pomocou tejto metódy, je potrebné ju vymeniť. 
Výrobok musí byť prepravovaný v originálnom obale. Ak to nie 
je možné, použite obaly, ktoré chránia výrobok pred nárazmi, 
pôsobeniu vlhkosti, tepelnému nebezpečenstvu, vystaveniu 
priameho slnečného svetla a od materiálov alebo látok, ktoré 
ju môžu poškodiť. 
V prípade nepoužívania uložte prilbu na suché a chladné miesto 
mimo dosahu svetla, mrazu. Mimo ostrých predmetov a chemických 
látok. Prilba nesmie byť stlačená alebo skladovaná v blízkosti zdroja 
tepla. Odporúča sa, aby sa skladovacia teplota udržovala v rozmedzí 
20 ± 15 ° C. Prilba neobsahuje žiadnu známu látku, ktorá by mala 
vplyv na vyvolanie alergie. Avšak v prípade, že citlivá osoba má 
alergickú reakciu, je nutné ihneď požiadať o lekársku pomoc. 
Pozor: 
Nerešpektovanie pokynov používania, nastavovania / inšpekcií a 
údržby / skladovania, môže obmedziť účinnosť ochrany.
Postroj a remienok na bradu nie sú vymeniteľné. Zlikvidujte 
prilbu a vymeňte za novú, ak zistí poškodenie popruhu. Na oboch 
stranách škrupiny sú dva dlhé otvory pre príslušenstvo.  Napríklad 
inštalácia chrániča sluchu. Pred inštaláciou chrániča sluchu na 
túto prilbu a na potvrdenie, či bol chránič sluchu testovaný s touto 
prilbou a jej kompatibilitou, si pozorne prečítajte návod na použitie 
chrániča sluchu.
ZNAČENIE

 =  Identifikácia výrobcu
CE  =  Označenia označujúce zhodu s požiadavkami 
  na zdravie a bezpečnosť podľa nariadenia 
  (EÚ) 2016/425 
EN 397:2012+A1:2012 =referenčný štandard a rok vydania

 =  symbol recyklácie plastov 
ABS  =  Materiál prilby
  (ABS-akrylonitril-butadién-styrén)

 =  Rok a mesiac výroby 
  (na príklad: 2019 / marec)

Značenie: (fakultatívne skúšky) 
Prilby nesúce jedno z nasledujúcich označení spĺňajú ďalšie 
požiadavky ako je uvedené nižšie: 
-30°C : Prilba udržuje 
svoju výkonnosť nad týmito teplotami 
440VAC: Elektrická izolácia 
Prilba chráni užívateľa pred krátkym náhodným kontaktom s 
elektrickými vodičmi pod napätím, ktoré môže dosiahnuť 440 
V striedavého prúdu. Pre všeobecné použitie v priemysle na 
pracovnom mieste, v ktorom je toto riziko pod 440V.
LD: Bočná deformácia. 
Prilba chráni užívateľa pred bočnými deformáciami 
 

Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

PW55/PS55/
PB55/PC55

Endurance Helmet (Vented)

PW97 Monterosa Safety Helmet(Vented )
PS52 Full Brim Future Helmet  
PW51 Expertbase PRO Safety Helmet 
PS50 Arrow Safety Helmet  (Vented)
PV50 / PV60 Peak View Hard Hat Vented
PV54 / PV64 Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELS :PW55/PS55/PC55/PS52
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
MODELS :PW51/PV50/PV54/PV60/PV64/PW97
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE     
SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELS : PS50
WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE,NN16 8SD, UK
CSI SPA-NR:  0497  MODELS : PS51
VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY


