
i14
3U

SP

EN12492:2012 
EN397:2012+A1:2012

BEZPEČNOSTNÉ PRILBY
Spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425) a všeobecné 
požiadavky normy EN 12492: 2012.
Táto prilba tiež spĺňa nasledujúce požiadavky normy EN397: 
2012 + A1: 2012: odolnosť proti nárazu a prieniku; voliteľné 
testy odolnosti proti nárazu a prieniku pri extrémnych 
teplotách (-30 ° C).
TOTO JE PRILBA PRE HOROLEZCOV. 
Táto prilba je určená na prácu vo výškach, na záchranu a 
horolezectvo.
Je určený na ochranu používateľov pred padajúcimi predmetmi a 
následným poranením mozgu a zlomeninami lebky.
Nepoužívajte túto prilbu na činnosti, na ktoré nie je určená. 
Činnosti vo výškach predstavujú riziko vážneho zranenia 
hlavy.Nosenie prilby môže toto riziko výrazne znížiť, ale nemôže 
ho eliminovať. Pri hlavnom náraze sa prilba deformuje, aby 
absorbovala maximum, niekedy až do bodu zničenia možného 
množstva energie, prilby.
INŠPEKCIE PRED POUŽITÍM
Pred každým použitím skontrolujte stav škrupiny a upevňovacieho 
systému hlavovej pásky (overte, či na vonkajšej alebo vnútornej 
strane nie sú praskliny alebo deformácie). Skontrolujte stav 
popruhov a švov. Overte, či systém nastavenia čelného popruhu a 
pracka brady správne fungujú. 
POUŽITIE OCHRANNÉHO PRIPOJENIA: 
Z dôvodu primeranej ochrany musí byť táto prilba vhodná pre 
daný rozmer alebo musí byť nastavená tak, aby sa cítila bezpečne 
a pohodlne na hlave. Pomocou zadného kolieska nastavte 
príslušnú veľkosť: Otočením doprava zatvorte / upravte menšiu 
veľkosť; Otočením doľava otvorte / upravte väčšiu veľkosť.
Prilba je určená na absorbovanie energie nárazu zničením alebo 
čiastočným poškodením; aj keď by poškodenie nemalo byť 
viditeľné, prilba vystavená silnému nárazu sa musí vymeniť.
Pozornosť používateľov sa upriamuje aj na nebezpečenstvo 
úpravy alebo odstránenia ktorejkoľvek z pôvodných častí prilby, 
okrem tých, ktoré sú odporúčané výrobcom prilby. Prilby by 
sa nemali prispôsobovať na účely pripevnenia príslušenstva 
žiadnym spôsobom, ktorý neodporúča výrobca. Neaplikujte 
rozpúšťadlá, farby, lepidlá alebo nálepky, ktoré nie sú podľa 
pokynov výrobcu.  Na účely čistého lezenia sa táto prilba dá použiť 
v teplotnom rozmedzí od + 35 ° C do -20 ° C (podľa EN 12492, 
skúšobné podmienky).
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.
ÚPRAVA A KONTROLA OCHRANNEJ PRILBY
Rozsah veľkosti prilby: 52 - 63 cm 
Na zabezpečenie účinnej ochrany by sa mala táto prilba nosiť 
tak, aby jej vrchol bol vpredu (sedieť v priamej polohe) a mala 
by sa nastavovať podľa veľkosti hlavy používateľa (nenasadzujte 
príliš voľne ani príliš pevne) pomocou systému nastavenia 
umiestneného vzadu na prilbe.  Životnosť prilby ovplyvňuje 
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niekoľko faktorov, ako je zima, teplo, chemické výrobky, slnečné 
svetlo alebo nesprávne použitie. Každý deň a pred akýmkoľvek 
použitím by sa mala vykonať kontrola, aby sa zistilo, či je prilba, 
jej postroj a doplnok v poriadku (praskliny, trhliny).  Každá 
prilba, ktorá bola vystavená silnému nárazu alebo mala známky 
opotrebenia, by sa mala vymeniť. Či nemá poškodenia, a či je to 
vhodná pre zamýšľané 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
Pri čistení údržby alebo dezinfekcie používajte iba látky, ktoré 
nepoškodzujú prilbu a ktoré nie sú nebezpečné pre osoby, ktoré by 
s nimi prišli do kontaktu, ak sa použijú podľa pokynov výrobcu.
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: 

  = Identifikácia producenta PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Označenia označujúce zhodu s požiadavkami  

  na zdravie a bezpečnosť podľa nariadenia (EÚ)  
  2016/425   
  EN 397:2012 + A1: 2012 
 =  Odkazujúci štandard a rok vydania 

 =  Symbol recyklácie plastov 
ABS  =  Symbol materiálu škrupiny 

 
=  Rok a mesiac výroby 

  (na príklad: 2019/Marec
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