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GÜVENLİK BARETİ

EU 2016/425 Yönetmeliğinin şartlarına ve EN 12492 standardının 
genel gerekliliklerine uygundur
Bu baret ayrıca EN397: 2012 + A1: 2012 standardının aşağıdaki 
şartlarına uygundur: Darbe ve delinme direnci; isteğe bağlı testler 
aşırı sıcaklıklarda (-30 ° C) darbe ve penetrasyon direnci.

DAĞCILAR IÇIN BARET 
Bu baret yüksekte çalışanlar, kurtarma ekipleri ve tırmanışçılar 
için dizayn edilmiştir
Kullanıcıları düşen cisimlere ve bunun sonucunda beyin hasarı 
ve kafatasının kırılmasına karşı korumak için kullanılması 
amaçlanmıştır.
Amacı dışında kullanmayınız Yüksekte yapılan aktiviteler ciddi 
kafa travması riski taşır.Baret takmak bu riski önemli ölçüde 
azaltabilir ancak ortadan kaldıramaz. Büyük darbelerde 
baret bazen maksimum enerji miktarını emmek için çarpma 
noktasından deforme olur.

KULLANMADAN ÖNCE KONTROL
Her kullanımdan önce, dış kabuğun ve kafa bandı tutturma 
sisteminin durumunu kontrol edin (dışta veya içte çatlak veya 
deformasyon olmadığından emin olun). Bağlantı noktalarını ve 
dikişleri kontrol edin Baş bandı ayarlama kayış ve tokalarını, çene 
bağını kontrol edin.
 
KORUYUCU YARIMIN KULLANIMI: 
Yeterli koruma için bu baret kafa ölçülerinize uygun olmalı veya 
güvenli ve rahat hissetmek için ayarlanmalıdır. Uygun beden 
ayarlaması için arkadaki ayar vidasını kullanınız. Küçültmek için 
sağa; Genişletmek için sola doğru çeviriniz.
Kask, bir etkinin enerjisini imha veya kısmi hasarla emmek için 
tasarlanmıştır; Hasar görünmese bile, güçlü bir darbeye maruz 
kalan kask değiştirilmelidir.
Kullanıcıların dikkatleri, kask üreticisi tarafından tavsiye 
edilmedikçe, kaskın orijinal bileşen parçalarından herhangi birinin 
değiştirilmesi veya çıkarılması tehlikesine de dikkat çekmektedir. 
Kask, aksesuarların üreticinin önermediği şekilde takılması 
amacıyla modifiye edilmemelidir. Üreticinin talimatlarına göre 
solvent, boya, yapışkan veya çıkartma uygulamayın.  bu kask pure 
climbing için kullanılacaksa, + 35 ° C ile -20 ° C (EN 12492, test 
koşulları göre) sıcaklık aralığında kullanılabilir.

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
Kask Boyut Aralığı: 52-63cm 
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 
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boyutuna göre ayarlanmalıdır .  Kask ömrü, soğuk, sıcak, kimyasal 
ürünler, güneş ışığı veya yanlış kullanım gibi çeşitli faktörlerden 
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 maruz kalan veya aşınma işaretleri olan kasklar 
değiştirilmelidir. Eğer herhangi bir soruna sahip değilse, 
amaçlanan kullanım için uygundur.  İmalat tarihi her baretin içinde 
işaretlenmiştir. Normal kullanım koşullarında, bu koruyucu kask 
üretim tarihine göre 7 yıl yeterli koruma sağlamalıdır.

BAKIM / DEPOLAMA :
Temizlik ya da dezenfeksiyonun temizlenmesi için, sadece barete 
zarar vermeyen ve üreticinin talimatlarına göre uygulandığında 
temas eden kişi için tehlikeli olmayan maddeler kullanın.
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.

İŞARETLEME (İSTEĞE BAĞLI TEST) :
 Aşağıdaki işaretlerden birini taşıyan baretler aşağıda belirtilen ek 
özelliklere uygundur: 

  = Üretici Bilgisi PORTWEST - IDA   
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= 2016/425 sayılı Tüzüğün sağlık ve Güvenlik  

  gerekliliklerine uygunluğu gösteren işaretler 
  EN 397 :2012+A1:2012 = Referans standart ve  
  yayın yılı 

 =  Plastik geri dönüşüm sembolü 
ABS  =  Kabuğun malzemesinin sembolü 

 
=  Üretim yılı ve Ayı 

  Örn:2019/Mart

PS73 Height Endurance Mountaineer Helmet 
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