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CZ OCHRANNÉ HELMY  UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení 
(EU 2016/425) a obecné požadavky standardu 
EN397:2012+A1:2012 
Toto OOP je určeno k ochraně uživatelů před padajícími 
předměty a následným poškozením hlavy. Tato ochranná 
helma je určena k ochraně uživatelů před 1) vyhozeným 
předmětem na hlavu; 2) padající předmět; 3) Nárazy při 
velmi nízké teplotě (-30 ° C). Nepoužívejte tuto přilbu k 
horolezeckým aktivitám, protipožární činnosti a sportovním 
aktivitám.
POUŽITÍ OCHRANNÝCH PŘILEB:
Pro přiměřenou ochranu musí být tato přilba přizpůsobena 
velikosti uživatele hlavy.
Pomocí kolečka vzadu nastavte odpovídající velikost: 
Otočením doprava nastavte menší velikost; Otočením doleva 
nastavte větší velikost.
Přilba je vyrobena tak, aby absorbovala energii rány 
částečným zničením nebo poškozením skořepiny. Přestože 
takové poškození nemusí být zřejmé, měla by být přilba, 
která byla vystavena silnému nárazu nahrazena. 
Upozorňujeme uživatele také na nebezpečí modifikace 
nebo odstranění jakékoliv původní součásti přilby, jiné než 
doporučuje výrobce přilby. Přilby by neměly být používány 
žádným jiným způsobem, který výrobce přilby nedoporučuje. 
Nepoužívejte laky, rozpouštědla, lepidla nebo samolepící 
etikety, s výjimkou pokynů výrobce přilby.

PO POUŽITÍ: 
Pokud se přilba znečistí nebo kontaminuje, zejména na 
vnějším povrchu je třeba pečlivě vyčistit v souladu s níže 
uvedenými doporučeními pro čištění (údržba / skladování). 
Zdůrazňujeme potenciální riziko ztráty ochrany v případě 
nevhodného čištění a stárnutí helmy. 

NASTAVENÍ A KONTROLA Aby byla zajištěna účinná 
ochrana, měla by se tato helma nosit s vrcholem 
dopředu a měla by být přizpůsobena velikosti hlavy uživatele 
nastavovacím systémem umístěným na zadní straně přilby. 
(Není vhodné aby byla volná nebo tlačila). Životnost helmy 
je ovlivněna několika faktory, jako je chlad, teplo, chemické 
výrobky, sluneční světlo. Denně a před jakýmkoli použitím 
by se měla provést kontrola, aby se zjistily jakékoli známky 
poškození (praskliny, vady) helmy či jejího postroje. Každá 
přilba, která byla vystavena silnému nárázu nebo má velké 
opotřebení, by měla být nahrazena. Datum výroby je označen 
uvnitř každé přilby. Za normálních podmínek používání by 
tato ochranná přilba měla zajistit odpovídající ochranu po 
dobu 7 let podle data výroby.

ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ 
Tato ochranná přilba může být vyčištěna a dezinfikována 
pomocí impregnované látky v čistícím roztoku s nízkou 
koncentrací. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo korozivní 
chemikálie. Pokud nemůžete tuto helmu vyčistit pomocí této 
metody, je třeba ji vyměnit. 
Přilba musí být přepravována v původním obalu. Pokud 
není k dispozici použijte obal, který bude přilbu chránit před 
nepřiznivými podmínkami (vlhkost, teplo, slunce) a látkami, 
které by ji mohly poškodit.
Pokud se přilba nepoužívá nebo během přepravy, musí být 
uložena v suchém a chladném místě mimo světlo a mráz. 
Neměla by se skladovat blízko jakéhokoli zdroje tepla. 
Doporučuje se skladovací teplota v rozsahu 20 ± 15 °C. Tato 
přilba neobsahuje žádnou známou látku, která by vyvolávala 
alergií. Nicméně pokud má citlivá osoba alergickou reakci 
- opusťte nebezpečnou oblast, odstraňte přilbu a požádejte 
o lékařskou pomoc.

POZOR: 
Chybějící nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, 
úpravy / inspekce a údržba / skladování, může omezit 
účinnost izolace.

NÁHRADNÍ DÍLY:
Následující náhradní díly jsou k dispozici u výrobce 
-4bodový bradový popruh ( ref. kód: PA49 - 4bodový bradový 
popruh Endurance Height)  
-Potní proužek (ref. kód: PA45 - potní proužek Endurance)
 

OZNAČENÍ:

 Identifikace výrobce

 =označení označující shodu s požadavky na ochranu 
zdraví a bezpečnost podle nařízení EU 2016/425
EN397:2012+A1:2012 =referenční standard a rok vydání 

 = symbol recyklace plastů
ABS = symbol materiálu pláště
  =  Rok a měsíc výroby (příklad: 2018 / březen)

OZNAČENÍ (FAKULTATIVNÍ ZKOUŠKA) 
Přilby, které nesou jedno z následujících označení, splňují 
další požadavky jako níže: 
-30 ° C / -20 ° C: Velmi nízká teplota 
Přilba udržuje své výkony nad těmito teplotami 

Stáhnout prohlášení o shodě
@ www.portwest.com/declarations
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Modely:: PS63 - přilba s ventilací Height Endurane


