
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

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.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОЇ КАСКИ: 
Для забезпечення належного захисту каска повинна підходити 
за розміром або бути відрегульована за розміром голови 
користувача. 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, каску слід носити козирком 
вперед (надіти в прямому положенні), і вона повинна бути 
відрегульована за розміром голови користувача (не теліпаючись 
і не стискаючи голову) за допомогою системи регулювання, яка 
розташована в задній частині каски. 
На термін служби каски впливають кілька факторів, таких як 
холод, тепло, хімічні продукти, сонячне світло або неправильне 
використання. Щодня і перед будь-яким використанням 

необхідно виконувати перевірку, щоб ідентифікувати будь-які 
ознаки пошкодження (тріщини, дефекти) каски, її внутрішнього 
оснащення і приладдя. 
Будь-яка каска, що зазнала сильного удару або має ознаки зносу, 
підлягає заміні. Якщо дефекти не виявлені, каска придатна для 
використання за призначенням. Дата виготовлення маркується 
всередині кожної каски. При нормальних умовах експлуатації ця 
захисна каска повинна забезпечувати належний захист протягом 
7 років з дати виготовлення 
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 інст
рукцій з використання, регулюванню, перевірці та зберігання, 
може знизити ефективність захисту.
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.

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.

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations
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Portwest, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland

НАЗВА ТА АДРЕСА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ СЕРТИФІКАТ ЄС:
 

BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
SAY BUILDING, JOHN M.KEYNESPLEIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS
BSI GROUP - NR: 0086  
KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties

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

2797
i

14
0U

SP

CLASS 0

0086


