
                                                        INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA                                                                          PL
HEŁM OCHRONNY typ #101/Walter ( EN 397:2012+A1:2012 )

Należy zapoznać się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu.
STANDARDY: Produkt ten należy do środków ochrony indywidualnej (PPE) określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europejskiej 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r i spełnia wytyczne tego rozporządzenia. Jest zaklasyfikowany do kategorii 2 
Środków Ochrony Indywidualnej. Produkt jest zgodny z normą EN 397:2012+A1:2012 (Przemysłowe hełmy ochronne). Adres strony 
internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE : www.artmas.pl
PRZEZNACZENIE Hełm przeznaczony jest do ochrony górnej części głowy przed zagrożeniami mechanicznymi, spowodowanymi przed
spadające przedmioty. OPIS WYROBU  Hełm ochronny z daszkiem, skorupa hełmu wykonana z tworzywa HDPE (polietylen o dużej
gęstości) , więźba hełmu wykonana z tworzywa PE (polietylen), wyposażony w opaskę wchłaniającą pot, pasek mocujący pod brodą.
Zakres zastosowania: budownictwo, inżynieria lądowa, tartak, prace magazynowe, ogólne i przemysłowe. 
PARAMETRY: Temperatura stosowania: - 10 °C ~ + 50 ° C.
OGRANICZENIA  Materiały,  z  których  wykonano  wyrób,  nie  powinny  wpływać  niekorzystnie  na  zdrowie  lub  higienę  użytkownika.
Jednakże,  każda substancja zawarta  w materiale  wyrobu lub będąca składową wyrobu może być  alergenem, np.  bawełna,  skóra,
metalowe elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie wyrobu.
MONTAŻ WIĘŻBY -  umieść zaczepy więźby w skorupie hełmu.  Sprawdź więźbę przed użyciem i upewnij się, że zaczepy więźby są
włożone w szczeliny wewnątrz obudowy dokładnie i całkowicie.  UWAGA: Więźba powinna być naprężona w uchwytach.  
REGULACJA INDYWIDUALNA W celu zwiększenia bezpieczeństwa więźba powinna być dopasowana rozmiarem do rozmiaru głowy
użytkownika. Do dopasowania rozmiaru służy regulacja  umieszczona na pasie tylnym i  regulacja  długości  paska podbródkowego.  
Regulacja w poziomie: Dostosuj odpowiednio pas główny do wielkości głowy użytkownika. Uwaga: nie przekręcać pokrętła w pozycji
dociśniętej.  Odblokuj pokrętło (funkcja Pull/Push) – odciągnij pokrętło od paska, blokada zostanie zwolniona. Najpierw obróć pokrętło
zapadkowe umieszczone na pasku napinającym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek zostanie otwarty na
największy rozmiar. Następnie załóż hełm na głowę i obrócić pokrętło zapadki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do
uzyskania właściwego dopasowania. Gdy pasek na karku znajduje się we właściwej pozycji, zablokuj pokrętło przez dociśnięcie do paska
(funkcja Pull/Push). Następnie zamocuj pasek podbródkowy i dopasuj pasek pod brodą, aby zamocować hełm na głowie. Regulacja w
pionie polega na dopasowaniu długości paska podbródkowego poprzez umieszczenie klamry regulującej  w odpowiedniej pozycji  na
pasku. 
KONSERWACJA  Skorupę  hełmu,  więźbę,  potnik  należy  regularnie  czyścić  w  letniej  wodzie  z  mydłem.  W  celu  polepszenia
funkcjonalności  i  zwiększenia  bezpieczeństwa  pracy  czynności  takie  jak  zakładanie  hełmu,  regulacja  i  konserwacja  powinny  być
wykonywane w sposób opisany w instrukcji obsługi. 
PRZECHOWYWANIE Nie  przechowuj  hełmu  w  miejscach,  w  których  może  wystąpić  korozja  i  w  miejscach  o  bardzo  wysokiej
temperaturze, aby uniknąć uszkodzeń. Hełmy nie powinny być ściśnięte lub przechowywane w pobliżu żadnego źródła ciepła. Powinny
być  zabezpieczone  przed  wilgocią,  zamoczeniem,  zabrudzeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym,  deformacją  ,  działaniem  środków
chemicznych i słońca. Transport i magazynowanie.  Hełmy pakowane są w kartonowe opakowania zbiorcze i pojedynczo w woreczki
foliowe. Zalecany jest transport w oryginalnych opakowaniach producenta. Unikać uderzeń i składowania na wysokości przekraczającej
10 warstw.  Nie należy składować pod obciążeniem przez długi  okres czasu (kilka miesięcy)  –  siła  deformująca może przy długim
działaniu spowodować zmęczenie materiału i uszkodzenia. 
Okres trwałości: Maksymalny okres regularnego użytkowania wynosi nie dłużej niż 24 miesiące. 
UWAGA: Maksymalny łączny czas przechowywania i użytkowania - magazynowania nie może przekroczyć 4 lata od daty produkcji. Data
produkcji umieszczona jest na skorupie hełmu. Należy wymienić hełm gdy upłynie termin przydatności do użytkowania. 
KONTROLA PRZED  UŻYCIEM  Przed  każdym  użyciem  należy  dokonać  uważnej  kontroli  przez  oględziny.  Jeśli  zostaną  wykryte
uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne albo lekkie pęknięcia, to hełmy nie powinny być używane. W wątpliwych przypadkach hełmy
powinny zostać zniszczone.
UŻYTKOWANIE:  Bezpośredni kontakt ze sprajami, cieczami lub innymi substancjami zawierającymi rozpuszczalniki lub alkohol może
spowodować osłabienie wytrzymałości czaszy hełmu. Stosowanie samoprzylepnych naklejek należy ograniczać tylko do tych, w których
zastosowano  klej  na  bazie  wodnej,  gumowej  lub  akrylowej.  Hełmu  nie  należy malować,  nie  kontaktować  z  rozpuszczalnikami
chemicznymi, klejami lub innymi odpowiednikami .
Konstrukcja hełmu zapewnia ochronę przed skutkami uderzenia. Uderzenie może spowodować osłabienie funkcjonalności hełmu. Ze
względu  na  bezpieczeństwo  użytkownika,  hełm  po  silnym  uderzeniu  należy  wycofać  z  użytkowania  (nawet,  gdy  szkoda  nie  jest
widoczna) i wymienić na nowy. 
Przeprowadzanie zmian w konstrukcji hełmu bez wiedzy producenta jest zabronione.  Jeśli konieczna jest wymiana więźby lub paska
podbródkowego, wszystkie części zamienne muszą być dokładnie takie same, jak oryginały. 
Zabrania się stosowanie hełmu w środowisku zagrożonym wybuchem.  Hełmu nie należy używać jako kasku rowerowego lub kasku
sportowego ani używać go jako ocieplanej czapki w miejscu o niskiej temperaturze.
Należy wymienić hełm gdy straci ważność
Utylizacja:  Wyrób  należy  utylizować  zgodnie  z  obowiązującymi  w  kraju  przepisami  i  normami  w  zakresie  ochrony  środowiska
naturalnego.
Certyfikat  wystawiony przez jednostkę notyfikowaną:  INSPEC International  Ltd.  Numer 0194,  adres 56 Leslie  Hough Way,  Salford,
Greater Manchester, M6 6AJ, England.
Autoryzowany przedstawiciel producenta/Importer: PW „ART.MAS” SP. J. Bińczyk, W.Bińczyk, 26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64 

OZNAKOWANIE :       CE   - znak zgodności - oznajmiający,  że
wyrób spełnia wymagania rozporządzenia   2016/425

Strzałki  wskazują  rok
miesiąc produkcji:

Strzałka wskazuje rodzaj tworzywa, z którego
wykonana jest więźba


