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Industriens beskyttende hjelm type GALEOS ARBEJDE 
 
ARBEJDSINSTRUKTION  
For brug af hjelmen er beregnet til personlig beskyttelse for at beskytte brugerens hovedet mod 
at komme til skade ved at flytte og/eller faldende objekter inden for rammerne af den 
europæiske standard EN 397 og dens bindende tekniske krav. 
Hjelmen må ikke anvendes til aktiviteter, som den ikke er beregnet til. Brug af hjelm kan 
markant reducere risikoen ved arbejde i højder men ikke fjerne dem helt. Hjelmen er udviklet 
til hoved beskyttelse af industriel arbejdstagere, der arbejder i store højder, for medlemmerne 
af den integrerede rednings korps, for byggepladsens personale osv. 
 
ADVARSEL . 
Hvis denne hjelm er til at yde passende beskyttelse skal justeres til hovedet størrelse bestemt 
bruger. Hjelmen er fremstillet til at absorbere virkningen energi ved delvis nedbrydning og 
beskadigelse af tanken og loftbeklædning og derfor ingen hjelm udsat for et kraftigt slag kan 
anvendes yderligere, selv om skaden ikke er synlig.  
Undtagen her anbefalet af producenten af brugere bør være opmærksomme på risikoen for 
ændringer af fjernelse af originale dele af hjelmen. De hjelme bør ikke ændres for tilbehør 
montering på en anden måde end som anbefalet af hjelm fabrikant. Brug aldrig maling, 
opløsningsmidler eller klistermærker med undtagelse af dem, der er i overensstemmelse med 
de data og fabrikantens anvisninger. 
 
Før du begynder at bruge hjelm skal du: 

• Læs brugsvejledningen.  
• Praksis korrekt brug af produktet.  
• Få kendskab til varens egenskaber og begrænsninger i dets anvendelse.  
• Forstå de risiko, der er forbundet med brug af produktet.  
• Læs om livet og hyppighed af periodisk kontrol af produktet. 

At forsømme eller overtrædelse af disse regler kan medføre alvorlig personskade eller 
dødsfald. 
 
Varebeskrivelse (1) Shell, (2) ventilationshuller beskyttet med metalgitter, (3) Lampe klemme 
(4) krave med blandede lås, (5) tilspænding af låseringen (6) hagerem justering klemmen (7) 
hagerem, (8) spændebåndet.  
Materiale: Shell: ABS (acrylonitril butadien styren), indvendig belægning: EPS (polystyren 
skum), polstring polyurethanskum, stropper: polyamid. 
 
INSPEKTION   
Før hver ibrugtagning kontroller den indvendige og den udvendige del af råtanken for revner 
og deformationer og stropper og noedvendigt suturudstyr af hovedet band for skader. Kontroller 
indstillingen størrelse og især hagerem klemmen.  
 
ANBEFALING  stærk påvirkning kan irreversibel skade hjelm uden synlige tegn på skader. 
Efter et stærkt ramt kasséres hjelmen og kan ikke bruges mere. I tilfælde af tvivl om tilstanden 
af produktet, kontakt venligst Rock Empire, s. r.o. , eller kassere varen. 
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SLIDSTÆRKE OG INDSTILLING  
Tilberedning:  Brug den krave-lås (4) for at trække den bagerste sektion til den ønskede 
position og med indstillingen hjulet (5) hjelm omkreds.  
Indstilling:  Placer hjelm på hovedet, og brug indstillingen hjulet (5) til at spænde en omkreds 
af kraven for at matche din hovedstørrelse. Tegne hagebånd lukkeenhed (6) under ørerne, eller 
at den forreste/bageste efter behov. 
Opspænding: Klik på de to halvdele af spændebåndet (8) med kroge sammen. Spænd hagerem 
er stramt, men behagelig. Korrekt tilspænding vil forhindre, at hjelmen ikke glider af hovedet. 
Vil du afbryde hagerem ved at trykke på klemmens (8) på begge sider.  
Kontrol:  Kontrol af korrekt spænd spændeskruen (8) ved at trække i stropperne. Ved at have 
hjelm sidder korrekt på hovedet for maksimal beskyttelse mod. 
 
TRANSPORT, OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE  
Pak hjelm for at beskytte det mod tryk og skarpe kanter. Opbevar hjelm uden for rækkevidde 
af UV-bestråling, fugtighed, kemikalier, opløsningsmidler etc. udsæt ikke hjelm til høje 
temperaturer, f. eks. i bilen parkeret i direkte solskin. Farvestoffer, klistermærker og andre 
lignende programmer kan påvirke sikkerheden ved hjelm.  
Ændringer : Undgå eventuelle ændringer af hjelm struktur, herunder yderligere anlæg af 
diverse tilbehør osv. Den eneste undtagelse til dette er repræsenteret ved installation af en pande 
lampe med klemmer (3)  
 
Rengøring og desinfektion: Hjelmen kan vaskes i lunkent vand med almindelig sæbe, brug 
aldrig opløsningsmidler af andre kemikalier til dette formål. Vask ikke hjelm i en vaskemaskine 
og ikke sætte den i en boks.  
 
GENERELLE OPLYSNINGER  Hjelmen kan ikke bruges længere end 10 år fra sit første 
brug /køb, eller når produktet som en del af et system bliver forældet. 
 
Levetid og periodiske eftersyn 
Levetiden af metal og plastik produkter er 10 + 5 år (5 år for oplagring i overensstemmelse 
med instruktionerne, 10 år fra den første). Hvis en autoriseret person konstaterer, at den 
paagaeldende vare ikke er egnet til yderligere sikker brug det er kompetente til at anbefale 
inaktivering af yderligere brug af produktet selv før gå i sin levetid. Metal og plastik produkter 
skal kontrolleres mindst en gang i 12 måneder fra producenten eller en person, der er 
bemyndiget til at foretage inspektion af PPE af kategori III og enkel struktur (i det følgende 
benævnt "autoriseret person") såsom IRATA og brisling niveau 3 osv. Disse inspektioner bør 
også udføres i tilfælde af nødsituationer (falde, aggressive kemiske miljø, mekaniske skader 
eller tvivl om brugeren).  
Hvis du er i tvivl om tilstanden af hjelmen ikke bruge det og give det til rådighed. 
 
Garanti  
FABRIKANTEN  yder garanti på 3 år for defekter i materialer og udførelse. Garantien omfatter 
ikke fejl forårsaget af normal slitage, uagtsomhed, uprofessionel håndtering, forkert brug, 
forbudte ændringer og dårlig opbevaring. Ulykker, skader, uagtsomhed, og brug af hjelm er 
ikke særskilt er ikke omfattet af denne garanti. 
FABRIKANTEN  er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller hændelige skader i forbindelse 
med brug af vores produkter eller som følge heraf. 
 


