
POKYNY PRE UŽÍVATEĽA

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, EN 50365:2002.

POUŽITIE OCHRANNÉHO PRIPOJENIA: 
Pre primeranú ochranu musí byť táto prilba vhodná alebo 
prispôsobená veľkosti používateľa. 
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 INŠPEKCIA OCHRANNÝCH PRILIEB 
Aby sa zabezpečila účinná ochrana, táto prilba by sa mala nosiť 
s jej vrcholom dopredu (sedieť v rovnej polohe) a mala by byť 
nastavená na veľkosť hlavy používateľa (nie je vhodná 
aby sa uvoľnila alebo tlačila) pomocou nastavovacieho systému 
umiestneného na zadnej strane prilby. 
Životnosť prilby je ovplyvnená niekoľkými faktormi, ako sú chlad, 
teplo, chemické výrobky, slnečné svetlo alebo použitie. Denne a 
pred akýmkoľvek použitím sa má vykonať kontrola, aby sa mohli 
identifikovať akékoľvek znaky vykresľovania (trhliny, chyby) prilby, 

jej postroja a príslušenstva. Akákoľvek prilba, ktorá bola vystavená 
silnému nárazu alebo má opotrebenie, by sa mala vymeniť. 
Ak nemá žiadne poškodenia, je vhodná pre zamýšľané použitie. 
Dátum výroby 
je označený vo vnútri každej prilby. Za normálnych podmienok 
používania ochranná prilba 
by mala poskytnúť primeranú ochranu po dobu 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.
Značenie: (fakultatívne skúšky) 
Prilby nesúce jedno z nasledujúcich označení spĺňajú ďalšie 
požiadavky ako je uvedené nižšie:
-30 ° C / -20 ° C: Veľmi nízka teplota
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 
MM: Roztavené kovové projektily 
Prilba chráni užívateľa pred projektilmi roztaveného kovu.

Elektrická skúška (EN 50365: 2002)Prilba poskytuje elektrickú izoláciu a mohla by byť použitá na prácu v 
v blízkosti zariadenia pod prúdom nepresahujúcich 1000 V a.c. alebo 1500 V dc.c. Pri použití v spojení s inými 
ochrannými izolačno ochrannými prvkami, táto prilba bráni vzniku prechodu nebezpečného prúdu cez hlavu
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BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
SAY BUILDING, JOHN M.KEYNESPLEIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS
BSI GROUP - NR: 0086  
KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties

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