
UŽIVATELSKÉ INFORMACE
Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, které se 
zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení EU 2016/425, 
EN812:2012+A1:2012..

UPOZORNĚNÍ TOTO NENÍ PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOSTNÍ HELMA 
POUŽÍVÁNÍ KŠILTOVKY S VÝZTUHOU
Kšiltovka s výztuhou neposkytuje ochranu proti účinkům padajících předmětů nebo pohybujících se zátěží. Nesmí se používat 
místo průmyslové ochranné přilby podle normy EN 397. 
Tato kšiltovka s výztuhou je vyrobena tak, aby částečně absorbovala energii nárazu. Při jakémkoli poškození musí být ihned 
vyměněna za novou.
Pro správnou ochranu musí být kšiltovka s výztuhou přizpůsobena velikosti hlavy uživatele. Změny nebo odstranění kterékoli z 
původních částí zvyšuje nebezpečí poranění. Neaplikovat barvy, rozpouštědla, lepidla ani samolepicí etikety.

NASTAVENÍ & KONTROLA
Aby byla zajištěna účinná ochrana, musí být tato kšiltovka s výztuhou používána se stítem směřujícím dopředu, který musí být 
přizpůsoben velikosti hlavy uživatele pomocí upevňovacího prvku umístěného na zadní straně (nastavitelné 54 cm až 59 cm). 
Životnost je ovlivněna mnoha faktory, včetně chladu, tepla, chemikálií, slunečního záření a nesprávného používání. Doporučena 
denní kontrola pro zjistění jakýkoliv známek poškození. Datum výroby je vyznačeno na každém výrobku. Za normálních okolností 
by měla kšiltovka s výztuhou poskytnout přiměřenou ochranu po dobu 2 až 3 let (po prvním použití) nebo 5 let od data výroby.

KONTROLA A PÉČE O KŠILTOVKY S VÝZTUHOU
Čistit/dezinfikovat hadříkem navlhčeném ve slabém roztoku čisticího prostředku, poté nechat uschnout. Nepoužívat silné nebo 
abrazivní chemikálie. Pokud nelze čistit tímto způsobem, vyměňte za nový kus. Pokud se nepoužívá nebo během přepravy by měla 
být kšiltovka s výztuhou uložena tak, aby nedocházelo k přímému slunečnímu záření, aby nedošlo ke kontaktu s chemikáliemi, 
kapalinami nebo ostrými předměty a aby nedošlo k deformaci.
Dle evropských požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost upozorňujeme na to, že kšiltovka s výztuhou při kontaktu s pokožkou 
uživatele může způsobit alergickou reakci. V takovém případě by měl uživatel ihned opustit danou oblast ohrožení, odstranit 
kšiltovku s výztuhou a kontaktovat lékaře. Žádný z použitých materiálů použitých při výrobě tohoto výrobku neovlivňuje hygienu 
nebo zdraví uživatele. 

OZNAČENÍ:

1) Identifikace výrobce
2) Rok a měsíc výroby
3) Velikost (nastavitelná)
4) CE standard

KŠILTOVKY S VÝZTUHOU

(1)

54-59CM EN812 : 2012 + A1: 2012

(2) (4)3) Velikost 
(nastavitelná)

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

VÝROBCE
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

JMÉNO A ADRESA NOTIFIKOVANÉHO SUBJEKTU, KTERÝ VYDAL CERTIFIKÁT ES:
INSPEC INTERNATIONAL LTD, NOTIFIED BODY NR 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK
C.R.I.T.T. SPORT - LOISIRS - NR 0501
21 Rue Albert Einstein  Zone du Sanital, 86100 Chatellerault, France

CZ

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations
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