
KULLANICI BİLGİLENDİRME

ÜRETİCİ
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

CE SERTIFIKASINI VEREN BAĞIMSIZ KURULUŞUN ADI VE ADRESI

GÜVENLİK BARETİ
İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın. 
Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanıcı bilgileri üzerinde bulunan 
standartlar ve simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik AB 
2016/425 , EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002  şartlarına uygundur
Bu KKD’nin kullanıcıları düşen nesnelere ile ortaya çıkabilecek beyin 
hasarına ve kafatası kırığına karşı korumak amacıyla kullanılması 
amaçlanmıştır. 1) Başın üstüne düşen nesne 2) Düşen nesneler 3) Çok 
düşük sıcaklıkta etkileri ( -30°C)ve elektrik izolasyonu (kadar 440 V + 
RC: R [5] Ca.c, 1000 B A.C., - 1500 V D.C.).  4) Yanal deformasyonların; 
5) Erimiş metal projeksiyonları.  Lütfen bu kaskı tırmanma faaliyetleri, 
itfaiye faaliyetleri ve spor faaliyetleri için  kullanmayınız.

KORUYUCU YARIMIN KULLANIMI:
Yeterli koruma sağlamak için bu baret kullanıcı kafasının büyüklüğüne 
sığmalı veya ayarlanmalıdır. Uygun boyutta ayarlamak için arka tekerlek 
topuzunu kullanın:  Daha küçük boyutunu ayarlamak / sağ doğru 
çevirin; / daha büyük boyutunu ayarlamak için sola çevirin.  Yüksekliğini 
ayarlamak için başlık üzerindeki 4 pimi kullanın. Pimleri uygun deliklere 
taşıyın : Ön tarafta 3 farklı yükseklik pozisyonu ve başlığın arka tarafında 
2 farklı yükseklik pozisyonu.  kapatma klibini açın ve çene kayışının 
uzunluğunu ayarlamak için askıları bandı çekin.
Baretler bir darbe enerjisini kabuğa ve koşum takımına kısmi 
tahribat veya hasar ile absorbe etmek için yapılır ve bu hasar kolayca 
anlaşılamayacağı için şiddetli darbelere maruz kalan herhangi bir baret 
değiştirilmelidir. Kullanıcıların dikkatine; baret üreticisi tarafından 
önerilenlerin dışında, baretin orijinal bileşen parçalarını değiştirme veya 
kaldırma tehlikesine yöneliktir. Baret ekleri, üreticisi tarafından tavsiye 
edilmeyen bir şekilde takmak amacıyla uyarlanmamalıdır. 
Üreticisinin talimatlarına uygunluk dışında, boya, solvent, yapışkan veya 
kendinden yapışkanlı etiketler uygulamayın.

KULLANIMIN ELEKTRİKSEL SINIRLARI VE ÖNLEMLER. 
KULLANMADAN ÖNCE, Kullanıcı, baretin kullanım sırasında 
karşılaşabileceği verili voltaja uygun olup olmadığını mutlaka kontrol 
etmelidir. İzoleli baretler, baretin izole edici temel özelliğini azaltma 
riski bulunan durumlarda ( mekanik ya da kimyasal) kullanılmamalıdır. 
Baretin elektrik izole performansı baret tek başına kullanılmadığı 
zaman etkilidir. Riskli elektrik ortamlarında baretle beraber diğer temel 
koruyucuları da kullanmalısınız.

KULLANIM SONRASI: 
Baret kirlendi ya da lekelendiyse aşağıdaki talimatlara göre ( Bakım/
Depolama) dikkatlice temizlenmelidir. Düzgün temizlenmemiş 
ve eski baretlerin koruma değerlerinin azalabileceği konusunda 
sizleri uyarıyoruz.
 
KORUYUCU KASKIN AYARLANMASI VE MUAYENESİ 
Etkili koruma sağlamak amacıyla, bu kask ileri doğru (düz pozisyonda 
oturmak)  giyilmeli ve arka bulunan kendi ayar sistemi ile (çok 
gevşek veya çok sıkı olmayacak) o kullanıcının baş boyutuna göre 
ayarlanmalıdır . Kask ömrü soğuk, sıcak, kimyasal ürünler (örneğin, 
aşındırıcı reaktifi boya, temizleyici vs.), güneş ışığı ve  çeşitli faktörler 
tarafından etkilenir. Günlük olarak ve herhangi bir kullanımdan önce, 
kaskın, kayışının ve aksesuarlarının kırılgan hale gelme işaretlerini 
(çatlaklar, kusurlar) belirlemek için bir kontrol yapılmalıdır. Güçlü bir 
şoka girmiş veya aşınma belirtileri sahip olan  bir kask değiştirilmelidir. 
PW54 üzerinde bulunan küçük siperliği hasarlı veya çizik ise 

ELEKTRIKSEL TEST (EN 50365: 2002) 
Kask, elektrik izolasyonu sağlar ve 1000 V a.c ya da 1500 V D.C AŞMAYAN PARÇALAR İLE ÇALIŞMALAR SIRASINDA KULLANILMASI 
ÖNERİLMEKTEDİR. Diğer koruyucu ekipmanlar ile birlikte kullanıldığında tehlikeli akımın baş vasıtası ile vücuttan geçmesini 
önlemektedir.
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Model: PW54/PS54/PG54 Endurance Plus - Endüstriyel Güvenlik Bareti - Elektrik İzolasyon Özellikte
PS53 Yüksekte Çalışma Endurance Baret - Elektrik İzolasyon Özellikte

değiştirilmesi gerekir.  Kask kablo demetini sökün; Vizör yan deliklerini 
kaskın önündeki kablo demeti konektörüne takın - 2 sağ tarafta ve 2 sol 
tarafta); Kablo demetini tekrar kask kabuğuna takın; Her iki taraftaki 
koruyucu filmi çıkarın (yedek Kalkan kodu: PW 56).Eğer herhangi bir 
temerrüde sahip değilse, amaçlanan kullanım için uygundur. İmalat tarihi 
her kask kabuğunun içinde işaretlenmiştir. normal kullanım koşullarında, 
bu koruyucu kask üretim tarihine göre 7 yıl yeterli koruma sağlamalıdır.
 
BAKIM / DEPOLAMA : 
Bu koruyucu kask, agresif olmayan temizleyici sıvı emdirilmiş bir bezle 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 
Aşındırıcı veya aşındırıcı kimyasal kullanmayın 
ürün. Bu kask bu yöntem kullanılarak temizlenemezse değiştirilmelidir. 
Ürün paketleme ünitesinde-koli- taşınmalıdır. Ambalajı yoksa, 
ürünü darbe, neme maruz kalma, termal ısıdan koruyan ambalaj kullanın 
tehlikeler, ışığa maruz kalma, herhangi bir üründen veya materyalden 
uzak tutarak koruyun. 
Kullanılmadığı ya da taşındığı durumlarda baretler serin, güneş ışığı 
görmeyen temiz alanlarda bulunmalıdır. Kesici objeler ve kimyasallardan 
uzakta tutulmalıdırlar. Isı kaynağına yakın yerde depolanmamalıdırlar. 
Baretleri kullanan kişilerin özel kişisel hassasiyetleri varsa baret cilde 
temas ettiğinde alerjik reaksiyona neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu 
gibi olumsuzluklar durumunda hızlıca tıbbi müdahale almayı unutmayınız. 
DİKKAT: 
Kullanım, ayar / inceleme ve kullanma talimatlarına uyulmaması 
veya eksik olması bakım / saklama, yalıtım korumasının etkinliğini 
sınırlandırabilir.  Kablo demeti ve çene kayışı değiştirilemez.Çene kayısı 
hasar gördüyse, kaskı atın ve yenisi ile değiştirin. Dış kabukta her iki 
tarafında iki uzun dikdörtgen delik vardır, aksesuarlar içindir. Kulaklık 
takılması gibi. Kulaklığı bu kask üzerine takmadan önce ve kulaklık 
kullanımının bu kask ve uyumluluğuyla test edildiğini doğrulamak için 
lütfen kulaklık kullanıcı talimatını dikkatlice okuyun.

İŞARETLEME 

 = Üretici Kimliği
CE 0194 =  Bildirim organı numarasına uygunluğu   
  gösteren 
EN 397:2012+A1:2012 = standart ve yayınlanma yılı
EN 50365:2002 = standart ve yayınlanma yılı 
 

 =  plastik geri dönüşüm sembolü
ABS  =  Baret Dış Malzemesi
  (ABS Akrilonitril bütadien stiren)

 =  Üretim yılı ve Ayı 
  (örnekte: 2019 / Mart)

İŞARETLEME (İSTEĞE BAĞLI TEST) : 
Aşağıdaki işaretlerden birini taşıyan baretler aşağıda belirtilen ek 
özelliklere uygundur:
-30°C / -20°C: Çok düşük sıcaklıklar. 
Baret bu ısı derecesinde performansını korur. 
440 a.c: Elektrik izolasyonu : 
Baret kullanıcısını 440 a.c’ye ulaşması muhtemel voltaja karşı kısa süreli 
olarak korur. Endüstrideki genel kullanım normal şartlarda 440 a.c 
değerinin altındadır.
LD: Yanal Deformasyon: 
Baret kullanıcısını yanal deformasyona karşı korur. 
MM: Erimiş Metal Koruması. 
Baret kullanıcısını erimiş metal sıçramalarına karşı korur.

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194   
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS :PW54/PS54/PG54
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD -NOTIFIED BODY NR 2777
BRACETOWN BUSINESS PARK – CLONEE – DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PS53

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