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НАЗВА ТА АДРЕСА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ СЕРТИФІКАТ ЄС:

ЗАХИСНІ КАСКИ
Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на 
етикетці продукту. Застосовуються тільки стандарти і значки, які 
відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача 
нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту EU 2016/425, 
EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Цей ЗІЗ призначений для захисту користувачів від падаючих 
предметів, травм головного мозку та переломів кісток черепа. Корпус 
цієї каски для захисту голови призначений для захисту користувачів 
від 1) предметів, кинутих зверху на голову 2) падаючих предметів 
3) ударів при дуже низькій температурі (-30°C)і електричної ізоляції 
(до 440 В змінного струму, 1000 В змінного струму - 1500 В постійного 
струму).  4) поперечної деформації; 5) бризок розплавленого металу.  
Будь ласка, не використовуйте цю каску для альпіністської діяльності, 
протипожежної діяльності та спортивних занять.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОЇ КАСКИ:
Для забезпечення належного захисту каска повинна підходити за 
розміром або бути відрегульована за розміром голови користувача. 
Використовуйте перемикач-коліщатко ззаду, щоб встановити 
відповідний розмір:  Поверніть направо, щоб закрити / встановити 
менший розмір; Поверніть наліво, щоб відкрити / встановити більший 
розмір.  Використовуйте 4 штифта на касці, щоб відрегулювати 
глибину посадки при носінні. Перемістіть штифти у відповідні 
отвори: 3 різних глибини посадки на передній стороні, і 2 різних 
глибини посадки на задній стороні головного убору.  Відкрийте 
затиск і потягніть стрічку за лямки, щоб відрегулювати довжину 
ременя підборіддя.
Захисна каска призначена для поглинання енергії удару за рахунок 
часткового руйнування або пошкодження корпусу і внутрішньої 
оснастки, і будь-яка каска, що зазнала сильного удару, підлягає заміні, 
навіть якщо на ній відсутні явні ознаки пошкодження. 
Користувачі касок повинні бути проінформовані про небезпеку, яка 
може виникнути у разі зміни або вилучення фірмових комплектуючих 
елементів без згоди виробника. Каски не повинні пристосовуватися 
до установки 
додаткових елементів будь-яким способом, який не рекомендований 
виробником касок. 
Не застосовуйте фарбувальні речовини, розчинники, клеї або 
самоклеючі етикетки, які не передбачені в інструкціях виробника 
касок.
ЕЛЕКТРИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ, користувач повинен перевірити, що 
електричні обмеження каски відповідають номінальній напрузі, що 
може виникнути під час її використання. 
Ізоляційну каску можна використовувати в ситуаціях, якщо існує 
ризик, який може частково знизити її ізоляційні властивості (тобто, 
механічне або хімічний вплив). Електрична ізоляція забезпечується 
тільки в разі, якщо захисна каска не використовується окремо: 
необхідно використовувати інше ізолююче захисне обладнання 
відповідно до ризикам, які пов’язані з роботою.
ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ: якщо каска забруднена або заражена, 
особливо на зовнішній поверхні, її слід ретельно очистити відповідно 
до рекомендацій з чищення, які зазначені нижче 
(Технічне обслуговування / зберігання). Необхідно підкреслити 
потенційний ризик втрати захисту в разі неправильного чищення 
та старіння каски 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗАХИСНОЇ КАСКИ : Щоб забезпечити 
ефективний захист, цю каску слід надягати козирком вперед (сидячи 
в прямому положенні), і її необхідно відрегулювати за розміром 
голови користувача (не надто вільно або не дуже туго) за допомогою 
її системи регулювання, розташованої ззаду каски. На термін служби 
каски впливають кілька факторів, таких як холод, тепло, хімічні 
речовини (наприклад, корозійно-активні речовини, фарби, засоби для 
чищення, і т.д.), сонячне світло або неправильне використання. Щодня 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТЕСТ (EN 50365: 2002) 
КАСКА забезпечує електроізоляцію і може використовуватися при роботі з напругою або поблизу струмопровідних конструкцій, 
які не перевищують напругу 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму. При використанні з іншим електроізолюючим 
обладнанням, дана каска запобігає небезпечне ураження тіла струмом через голову.
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Моделі: PW54/PS54/PG54 Endurance Plus - Промислові захисні каски - Електроізоляційні властивості
PS53 Каска Height Endurance для висотних робіт - Електроізоляційні властивості

і перед кожним використанням повинна проводитися перевірка, щоб 
виявити будь-які ознаки порушення корпусу каски (тріщини, дефекти), 
її оголів’я і тендітних аксесуарів. Будь-яка каска, що зазнала сильного 
удару або має ознаки зносу, повинна бути замінена. Якщо невелике 
лицьове скло на моделі PW54 пошкоджено або подряпане, його слід 
замінити.  Зніміть оголів’я каски; вставте бічні отвори лицьового скла в 
з’єднувальний блок оголів’я на передній частині шолома - 2 з правого 
боку і 2 з лівого боку); Знову вставте оголов’я в корпус каски; Зніміть 
захисну плівку з обох сторін лицьового скла (код моделі запасного 
лицьового скла: PW56).Якщо воно не має значень за замовчуванням, 
воно підходить для передбачуваного використання. Дата виробництва 
вказана всередині корпусу кожної каски. При звичайних умовах 
використання ця захисна каска повинна забезпечувати належний захист 
протягом 7 років від дати виробництва. 
ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ : Дану захисну каску можна очищати і 
дезінфікувати за допомогою тканини з невеликою кількістю миючого 
засобу. Не використовуйте абразивні або корозійні хімічні речовини. 
Якщо каску не виходить очистити даними способом, її необхідно 
замінити. Виріб повинен перевозиться в упаковці. Якщо упаковка 
відсутня, то використовуйте упаковку, яка захищає від ударів, вологи, 
температурного впливу, впливу світла, далеко від будь-яких матеріалів 
або речовин які можуть негативно вплинути на каску. 
Якщо каска не використовується, або під час її транспортування, 
вона повинна бути поміщена в сухе прохолодне місце, далеко від 
світла, холоду, в місце, яке виключає вплив хімічних речовин або 
пошкодження падаючими зверху гострими об’єктами. Каска не повинна 
здавлювати або розташовуватися поблизу джерел тепла. Рекомендована 
температура зберігання: 20 ± 15 ° C. Дана каска не містить матеріалів, 
які викликають алергію. Проте, якщо у сенситивної людини з’являється 
алергічна реакція, то вона повинна покинути небезпечну зону, зняти 
каску і звернутися за медичною допомогою. 
УВАГА: Ігнорування або недостатнє дотримання інструкцій з 
використання, регулюванню, перевірці та зберігання, може знизити 
ефективність захисту.  Оголів’я і підборідний ремінь не підлягають 
заміні.Зніміть каску і замініть новою, якщо на підборідному ремені 
виявлені пошкодження. На обох сторонах корпусу є два довгих 
прямокутних отвори для аксесуарів. Наприклад, для установки 
навушників. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача 
навушників перед установкою їх на цю каску, і переконайтеся, що 
навушники випробувані з цієї каскою на сумісність.

МАРКУВАННЯ 

 = Ідентифікація виробника
CE 0194 =  номер уповноваженого органу для нагляду за поетапним 
контролем виробництва 
EN 397:2012+A1:2012 = посилаючись на стандарт і рік публікації
EN 50365:2002 = посилаючись на стандарт і рік публікації 
 

 =  символ переробки пластику
ABS  =  Матеріал корпусу каски
  (АБС-акрилонітрил-бутадієн-стирол)

 =  Рік і місяць виготовлення 
  (Наприклад: 2019 / березень)
МАРКУВАННЯ (ДОДАТКОВЕ ТЕСТУВАННЯ) 
Каски, які мають наступне маркування повинні відповідати додатковим 
вимогам, які зазначені нижче.
30 ° C / -20 ° C: Дуже низька температура 
Каска зберігає свої захисні властивості до зазначених вище температур 
440V.a.c.: Електрична ізоляція : Каска захищає користувача від 
випадкового, короткочасного контакту з провідниками струму під 
напругою 440 В змінного струму. Для використання в промисловості, на 
робочих місцях, де є ризик ураження до 440 В змінним струмом..
LD: Бічна деформація.  Каска захищає від бокової деформації 
MM: Бризки розплавленого металу. 
Каска захищає від бризок розплавленого металу.

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

2777

i

12
9U

SP

0194


