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ЗАХИСНІ КАСКИ
Відповідає вимогам Регламенту (EU 2016/425) та загальним 
вимогам стандарту EN 12492: 2012. 
Ця каска також відповідає наступним вимогам стандарту 
EN397: 2012 + A1: 2012: ударостійкість і стійкість до 
пробивання; опціональні випробування на ударостійкість та 
стійкість до пробивання при екстремальних температурах 
(-30 ° C).
ЦЕ КАСКА ДЛЯ АЛЬПІНІСТІВ. 
Ця каска призначена для роботи на висоті, рятувальних 
та альпіністських заходів. Вона призначена для захисту 
користувачів від падаючих предметів, а також подальших 
травм голови і переломів кісток черепа. Носіння каски 
може істотно знизити цей ризик, але не може виключити 
його повністю. Будь-яка діяльність на висоті пов’язана з 
підвищеним ризиком отримання серйозних травм голови. 
Носіння каски може істотно знизити цей ризик, але не може 
виключити його повністю. 
 При сильному ударі каска деформується, поглинаючи 
максимально можливу кількість енергії. В деяких 
випадках каска може навіть зруйнуватися. 
ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ  Перед кожним 
використанням перевірте стан 
корпусу і систему кріплення оголовка (переконайтеся 
у відсутності тріщин або деформацій як всередині, так і 
зовні).  Перевірте стан лямок і швів.  Переконайтесь, що 
система регулювання оголовка та пряжка підборіддя 
справно працюють.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОЇ КАСКИ: Для належного 
захисту ця каска повинна підходити за розміром або бути 
відрегульована так, щоб забезпечувати безпеку та зручність.  
Використовуйте регулювальне коліщатко, щоб встановити 
потрібний розмір: 
 Поверніть вправо, щоб закрити / встановити менший 
розмір; поверніть вліво, щоб відкрити / встановити 
більший розмір.
Каска призначена для поглинання енергії удару при 
руйнуванні або частковому пошкодженні; навіть якщо 
пошкодження не помітно, каску, що піддалася сильному 
удару, необхідно замінити.
Увага користувачів також звертається на небезпеку внесення 
модифікацій або видалення будь-яких оригінальних 
складових частин каски, які не були схвалені виробником.  Не 
можна вносити зміни в каску для установки аксесуарів, які не 
рекомендовані виробником.  Не використовуйте 
фарби, розчинники, клеї або наклейки, крім узгоджених 
з виробником.  Тільки для альпінізму цю каску можна 
використовувати в діапазоні температур від + 35 ° C до -20 ° 
C (відповідно до EN 12492, умови випробувань).
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
Діапазон розмірів каски: 52-63см 
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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, спека, хімічні речовини, сонячне 
світло або неправильне використання. Щодня 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 порушень немає, вона 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 Для чищення, технічного 
обслуговування або дезінфекції використовуйте тільки ті 
речовини, які не пошкодять каску і не становлять небезпеки для 
користувача при використанні каски відповідно до інструкцій 
виробника.
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.
МАРКУВАННЯ (ДОДАТКОВЕ ТЕСТУВАННЯ) 
Каски, які мають наступне маркування повинні відповідати 
додатковим вимогам, які зазначені нижче.

  = Ідентифікація виробника  PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Маркування, що вказує на відповідність  

  вимогам Регламенту (EU) 2016/425 з охорони  
  праці та техніки безпеки  
  EN 397: 2012 + A1: 2012 
 = Відповідний стандарт і рік публікації 

 =  Символ переробки пластмас 
ABS  =  Символ матеріалу корпусу 

 
=  Рік і місяць виготовлення 

  (наприклад:2019/Березень)
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