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TR GÜVENLİK BARETİ  KULLANICI BİLGİLENDİRME

Tüm bu ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) şartlarına 
uygundur ve EN397:2012+A1:2012 standardının 
genel gereksinimleri
 
Bu KKD, kullanıcıları düşen nesneler ve sonuçta ortaya 
çıkan beyin hasarı ve kafatası kırılmasından korumak 
için kullanılması amaçlanmıştır. Baret’in dış kabuğu, 
kullanıcıları 1) fırlatılan nesneyi başın üstünden korumak için 
tasarlanmıştır; 2) düşen nesne; 3) Çok düşük sıcaklıklarda 
(-30 ° C) etkiler. Tırmanma aktiviteleri, yangınla mücadele 
faaliyetleri ve spor aktiviteleri için bu kask kullanmayın.

KORUYUCU YARIMIN KULLANIMI:
Yeterli koruma sağlamak için bu baret kullanıcı kafasının 
büyüklüğüne sığmalı veya ayarlanmalıdır.
Uygun bedene ayarlamak için ayar vidasını kullanın: 
Küçültmek için sağa, açıp genişletmek için sola çevirin
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.

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 BARETİN 
AYAR VE KONTROLÜ : 
Tam ve verimli bir koruma sağlaması için baretin doğru 
pozisyonda giyilmesi ve beden ayarının arka kısımda bulunan 
bölümden tam olarak yapılması gerekmektedir ( bol ya da 
çok sıkı olmamalı). Baretin kullanım ömrü, sıcak, soğuk, 
güneş ışığı, kimyasal etkenler gibi bir çok faktöre bağlıdır. 
Her kullanımdan önce ve günlük olarak baretin üzerinde 
çatlak, yarık vb olmadığı kontrolü mutlaka yapılmalıdır. 
Darbe alan ya da sertçe yere düşen baretler mutlaka yenisi 
ile değiştirilmelidir. Üretim tarihi baretin iç kısmında 
işaretlenmiştir. Amacı dışında kullanılması önerilmez. Normal 
kullanım koşullarına uyulduğu şartlarda baretler üretim 
tarihinden itibaren 7 yıl uygun koruma sunarlar.

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. 
YEDEK PARÇA
Aşağıdaki yedek prçalar üretici tarafından üretilmiştir 
-4 noktalı çene bağı ( Ref Kod: PA49 - 4 Noktalı çene bağı 
Endurance High)  
-Ter Bandı (Ref Kod: PA45 Endurance Ter Bandı) 

İŞARETLEMELER

 Üretici Kimliği

 =İşaretlemeler bu ürünün AB 2016/425 Sağlık ve 
Güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir
EN397:2012+A1:2012 =Referans standart ve yayımlama 
tarihi 

 = Geri dönüştürülebilir plastik sembolü
ABS = Dış kabuğun malzemesi
  =  üretim yıl ve ay (örn: 2018/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. 

Uygunluk bildirimini
@ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

ÜRETİCİ
IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland 
 

CE Sertifikasını Veren Bağımsız Kuruluşun Adı ve Adresi
INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NUMBER 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
Model:: PS63 - Ventilli Yüksek Dayanımlı Baret


