Βιοµηχανικό κράνος ασφαλείας τύπου GALEOS WORK
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το κράνος έχει σχεδιαστεί ως προσωπικό µέσω ασφαλείας του κεφαλιού, προστατεύει το
χρήστη από τραυµατισµούς στο κεφάλι, κατά τη µετακίνηση ή πτώση αντικειµένων στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προτύπου EN 397 και των καθορισµένων δεσµευτικών τεχνικών
προδιαγραφών.
Το κράνος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δραστηριότητας για τις οποίες δεν προορίζεται.
Η χρήση του κράνους µπορεί σηµαντικά να µειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις
δραστηριότητες σε υψόµετρα, αλλά όχι να τους εξαλείψει τελείως.
Το κράνος έχει σχεδιαστεί για την ασφάλεια του κεφαλιού του προσωπικού που εργάζεται σε
υψόµετρα στον κλάδο της βιοµηχανίας, σε ενοποιηµένες οµάδες διάσωσης, στην κατασκευή,
κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να παρέχει το συγκεκριµένο κράνος την επαρκή προστασία, θα πρέπει να προσαρµοστεί
ανάλογα µε το µέγεθος του κεφαλιού του χρήστη. Το κράνος είναι κατασκευασµένο για να
απορροφά την ενέργεια κρούσης µε µερική προσβολή ή µε βλάβη στο κέλυφος και στο ένθετο
κράνους, για αυτό κανένα κράνος που έχει εκτεθεί σε απότοµο κτύπηµα δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται στη συνέχεια ακόµα και αν δεν είναι εµφανής η βλάβη.
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή, θα πρέπει οι χρήστες να
προσέξουν τις επικίνδυνες τροποποιήσεις ή την αφαίρεση των αρχικών εξαρτηµάτων του
κράνους. Τα κράνη δεν θα έπρεπε να τροποποιούνται µε σκοπό την συναρµολόγηση των
εξαρτηµάτων, εκτός από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του κράνους.
Μην χρησιµοποιείται χρώµατα, διαλύτες, κόλλες ή αυτοκόλλητες ετικέτες εκτός από αυτές που
είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή.
Πριν από τη χρήση του κράνους είναι απαραίτητο:
• να διαβάσετε και να µελετήσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο
• να εξασκηθείτε µε τη σωστή χρήση του προϊόντος
• να εξοικειωθείτε µε τις δυνατότητες του προϊόντος και µε τους περιορισµούς της
χρήσης του
• να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνδέονται µε τη χρήση του
• να εξοικειωθείτε µε τη διάρκεια ζωής και τη συχνότητα του περιοδικού ελέγχου του
προϊόντος
Η παράλειψη ή η παράβαση ενός από αυτούς τους κανόνες µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυµατισµό ή θάνατο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(1) Κέλυφος, (2) Οπές εξαερισµού από µεταλλικό πλέγµα, (3) Κλιπ για τη στερέωση των
φανών, (4) Περίµετρος κεφαλιού µε αρθρική συγκράτηση, (5) Τροχός ρύθµισης περιβλήµατος,
(6) Κλιπ για το λουράκι πηγουνιού, (7) Λουράκι για το πηγούνι, (8) Στερέωση πόρπης.
Υλικά: κέλυφος ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο), εσωτερική γέµιση ΕPS
(διογκωµένη πολυστερίνη), επενδυµένη µε αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, ιµάντες από
νάιλον.
ΕΛΕΓΧΟΣ
Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό και το εσωτερικό µέρος του κελύφους, δεν
παρουσιάζει σχισµές ή παραµόρφωση, ότι η ιµάντες και το ράψιµο του κεφαλόδεσµου δεν είναι
www.rockempire.cz

καταστραµµένα. Ελέγξτε το σύστηµα ρύθµισης µεγέθους, κυρίως την πόρπη του ιµάντα
πηγουνιού.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μια µεγάλη πρόσκρουση µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµιά και χωρίς ορατά
σηµάδια σηµεία φθοράς. Μετά από µια µεγάλη πρόσκρουση διακόψτε τη χρήση του κράνους.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε την κατάσταση του προϊόντος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε την εταιρεία Rock Empire s.r.o., ή διακόψτε τη χρήση του κράνους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
Προετοιµασία: µε τη βοήθεια της αρθρικής συγκράτησης περιµέτρου (4), τραβήξτε το πίσω
µέρος στην επιθυµητή θέση χρησιµοποιώντας τον τροχό ρύθµισης(5), αυξήστε την περιφέρεια
του κράνους.
Ρύθµιση: βάλτε το κράνος χρησιµοποιώντας τον τροχό ρύθµισης (5), σφίξτε την περίµετρο
στο µέγεθος του κεφαλιού. Τραβήξτε το κλιπ για το λουράκι πηγουνιού(6), κάτω από τα αφτιά,
µπορείτε επίσης να ρυθµίσετε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, ανάλογα µε τις ανάγκες του
χρήστη.
Πρόσδεση: Τοποθετήστε τα δύο τµήµατα για την στερέωση της πόρπης (8), σύρετε το ένα
πάνω στο άλλο µέχρι τα δύο άγκιστρα να συνδεθούν. Τραβήξτε το λουράκι για το πηγούνι
σταθερά, αλλά άνετα. Η σωστή σύσφιξη εξασφαλίζει την αποφυγή της ολίσθησης του κράνους
από το κεφάλι. Λύστε το λουράκι πηγουνιού πιέζοντας και στις δύο πλευρές τις πόρπες (8).
Έλεγχος: Πάντα ελέγχετε τη σωστή πρόσδεση των πορπών(8), τραβώντας τους ιµάντες.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι το κράνος έχει τοποθετηθεί σωστά, γιατί µόνο
τότε µπορεί να σας προσφέρει τη µέγιστη προστασία.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συσκευάστε το κράνος έτσι ώστε να µην επηρεάζεται από καµία πίεση, ούτε αιχµηρές άκρες.
Αποθηκεύστε το κράνος µακριά από τις ακτίνες UV, την υγρασία, τις χηµικές ουσίες, τους
διαλύτες κλπ.
Μην εκθέτετε το κράνος σε υψηλές θερµοκρασίες, π.χ. σε όχηµα µε στο άµεσο ηλιακό φως.
Τα χρώµατα, τα αυτοκόλλητα και άλλες παρόµοιες εφαρµογές µπορούν να έχουν αρνητικές
συνέπειες για την ασφάλεια του κράνους.
Τροποποιήσεις: αποφύγετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην κατασκευή του κράνους, όπως
επίσης οι πρόσθετες τοποθετήσεις διάφορων αξεσουάρ κλπ.
Μοναδική εξαίρεση είναι η στερέωση των φανών χρησιµοποιώντας κλιπ(3).
Καθαρισµός και απολύµανση: µπορείτε να πλύνετε το κράνος µε χλιαρό νερό και
συνηθισµένο σαπούνι, ποτέ µη χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή άλλες χηµικές ουσίες. Μην πλύνετε
το κράνος στο πλυντήριο και µην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Το κράνος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται περισσότερο από 10 χρόνια από τότε που το θέσετε
σε λειτουργία (αγορά), ή όταν ένα προϊόν ως µέρος του συστήµατος καθίσταται άνευ
αντικειµένου για χρήση.
∆ιάρκεια ζωής του προϊόντος και επιθεωρήσεις
Τα µεταλλικά και πλαστικά προϊόντα έχουν διάρκεια ζωής 10 + 5 χρόνια (5 χρόνια
αποθήκευσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες, 10 χρόνια από την πρώτη χρήση). Αν το
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο διαπιστώσει ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν είναι επιλέξιµο για την
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περαιτέρω ασφαλή χρήση, εµπίπτει στη δικαιοδοσία του να συστήσει ένα προϊόν σε
αποκλεισµό από την περαιτέρω χρήση, ακόµη και αν η διάρκεια ζωής δεν έχει ακόµη λήξει.
Τα προϊόντα από µέταλλα ή πλαστικό θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον µία φορά κάθε
12 µήνες από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο άτοµο για τον έλεγχο κατηγορίας
OOP III. Απλός σχεδιασµός (εφεξής εξουσιοδοτηµένο άτοµο), όπως για παράδειγµα IRATA
και SPRAT LEVEL3 κ.λπ.). Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ακόµη και σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πτώση, επιθετικό χηµικό περιβάλλον, µηχανική βλάβη, ή
αµφιβολίες του χρήστη
Εφόσον έχετε αµφιβολίες για την κατάσταση του κράνους, διακόψτε αµέσως τη χρήση
του.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ παρέχει 3 χρόνια εγγύηση για ελαττώµατα στην κατασκευή ή από
υλικές ελλείψεις. Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώµατα που προκαλούνται από φυσιολογική
φθορά, αµέλεια, µη επαγγελµατική χρήση, ακατάλληλη χρήση, λάθος στις τροποποιήσεις και
ακατάλληλη αποθήκευση
Ατυχήµατα, φθορές, αµέλεια και χρήση για τις οποίες το κράνος δεν προορίζεται, δεν
καλύπτονται από την εγγύηση. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν φέρει καµία ευθύνη για τις
συνέπειες άµεσες, έµµεσες ή τυχαίες καθώς και για τις ζηµίες που προκλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της χρήσης του συγκεκριµένου προϊόντος.
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