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Cască industrială de protecție de tip  GALEOS WORK 
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
Casca este concepută ca un mijloc de protctie a capului; protejează împotriva leziunilor la cap 
in timpul deplasării sau căderea de obiecte. Este concepută conform normelor standardului 
european EN 397 și cerințelor tehnice obligatorii. 
Casca nu poate fi utilizat pentru activități pentru care nu este destinată. 
Utilizarea căstii  poate reduce semnificativ riscurile asociate cu activitățile la altitudini, dar nu 
le elimină complet. 
Casca este proiectată pentru a proteja capetele personalului din industrie sau construcții, care 
lucrează la înălțime, brigăzilor integrate, etc. 
 
ATENȚIE 
În cazul în care casca asigură o protecție adecvată, aceasta ar trebui să fie ajustată în funcție de 
dimensiunea capului. Casca este construită pentru a absorbi energia de impact încălcarea 
parțială sau deteriorarea suprafetei capului; nici o cască expusă la un accident de muncă nu  mai 
poate fi folosită, chiar dacă prejudiciul nu este evident. 
Cu excepția cazurilor în care este recomandat de producător, utilizatorii trebuie să se ferească 
de pericole, modificarea sau eliminarea pieselor originale ale căștii. Casca nu trebuie modificată 
în alte scopuri, decât cele recomandate de fabricant. 
Nu folosiți vopsele, solvenți, adezivi sau etichete autoadezive, cu excepția celor care sunt în 
conformitate cu instrucțiunile și datele producătorului. 
 
Înainte de a utiliza casca trebuie să: 
• citiți manualul de instrucțiuni 
• exersați utilizarea corectă a produsului 
• să vă familiarizați cu posibilitățile și limitele produsului 
• să înțelegeți riscurile asociate cu utilizarea 
• să vă familiarizați  cu durata și frecvența inspecției periodice de produsului 
Omisiunea sau încălcarea oricareia dintre aceste reguli poate duce la vătămări corporale 
grave sau deces. 
 
DESCRIERE 
(1) carcasă, (2) orificii de ventilație protejate de un grilaj metalic, (3) clip pentru fixarea lămpii 
(4) manșon cu o încuietoare, (5) manșon de reglare, (6)  curea cu cataramă de strangere sub 
bărbie, (7) curelușe, (8) cataramă de prindere. 
Materiale:  carcasă de ABS (acrilonitril butadien stiren),  
EPS miezul interior (Polistirol) -spuma poliuretanica, nylon - chingi. 
 
CONTROL 
Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că interiorul și exteriorul carcasei nu prezintă fisuri sau 
deformări, curelele și cusăturile nu sunt deteriorate. Verificați setările de sistem pentru 
dimensiunea, în special catarama curelei de sub bărbie. 
 
RECOMANDĂRI 
O ciocnire mare poate deteriora iremediabil casca, dar făra semne vizibile de deteriorare. După 
o astfel de ciocnire, casca de protecție trebuie scoasă din uz. 
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Dacă aveți îndoieli cu privire la starea produsului, va rugam sa contactati compania Rock 
Empire SRL sau, altfel, produsul trebuie scos din uz. 
 
IMPLEMENTRE ŞI SETARE 
Prepararea: cu ajutorul manșonului comun de blocare (4), trageți partea din spate în poziția 
dorită folosind butonul de reglare (5), crește astfel circumferința căstii. 
Setarea: Puneţi casca pe cap și reglați butonul (5), strângeți astfel perimetrul la dimensiunea 
capului. Catarama de reglare a curelei de sub bărbie (6), trageți-o după urechi, poate fi, de 
asemenea, reglată înainte sau înapoi, în funcție de nevoile utilizatorilor. 
Incheierea: două piese de prindere a cataramei (8), se introduc una în alta până când cârligul 
se blochează. Strângeți cureaua sub bărbie bine și confortabil. Strângerea corectă asigură 
nealunecarea căstii. Desfaceți cureaua de sub bărbie prin presarea catarama la ambele părți (8). 
Verifica ți:  inciderea corectă a cataramelelor (8). Asigurați-vă întotdeauna trăgând curelele. 
În timpul utilizării, asigurați-vă că, casca a fost așezată în mod corespunzător, pentru că numai 
atunci poate oferi protecție maximă. 
 
TRANSPORT, DEPOZITARE, ÎNTRE ȚINERE 
Imachetati casca in așa fel, încât să nu fie afectată de presiune sau muchii ascuțite. 
Casca se păstrează departe de razele UV, umiditate, produse chimice, solventi, etc. 
Casca nu se expune la temperaturi ridicate, de exemplu, intr-un vehicul în lumina directă a 
soarelui. 
Culori, autocolante și alte aplicații similare pot avea un efect negativ asupra căștii de protecție. 
Modific ări:  Evitați orice modificări ale căştii de construcții, de asemenea, instalarea 
suplimentară de accesorii, etc 
Singurele excepții sunt instalarea farurilor, folosind bridele (3). 
Curățare și dezinfectare: casca poate fi spălată cu apă călduță și săpun obișnuit; nu folosiți 
niciodată solvenți sau alte produse chimice. Nu spălati casca într-o mașină de spălat și nu o 
uscati în uscător. 
 
INFORMA ȚII GENERALE 
Casca nu trebuie utilizată mai mult de 10 ani de purtare (cumpărare), sau atunci când  produsul, 
ca o parte a sistemului, devine depăsit pentru utilizare. 
 
Durata folosirii 
Produsele metalice și produsele din plastic au o durata de viata de 10 + 5 ani (5 ani de 
depozitare, în conformitate cu instrucțiunile, 10 ani de la prima utilizare). În cazul în care 
persoana autorizată descoperă că un astfel de produs nu este eligibilă pentru utilizarea în 
continuare în condiții de siguranță, este de competența sa de a recomanda excluderea produsului 
de la utilizarea in continuare, chiar dacă durata acestuia de viață nu a expirat încă. 
Produsele din metal și plastic trebuie să fie de cel puțin o dată în 12 luni controlate de către 
producător sau o persoană autorizată să verifice PPE categoria III., structura simplă (persoană 
autorizată, în continuare), cum ar fi. IRATA și SPRAT LEVEL 3 etc. Aceste controale ar trebui 
efectuate chiar și în caz de urgență (cădere, chimicale agresive, deteriorări mecanice, sau  
îndoieli ale utilizatorului). 
Dacă aveti dubii  cu privire la statutul căștii, scoateți-o din uz. 
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GARANȚIE 
PRODUCĂTORUL  oferă 3 ani de garanție împotriva defectelor de material și manoperă. 
Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzură normala, neglijență, abuz, utilizare improprie, 
modificari interzise și depozitare defectuasa. 
Accidente, daune, neglijență, și utilizările pentru care casaca nu este destinată, nu sunt acoperite 
de această garanție.  
PRODUCĂTORUL  nu este responsabil pentru orice daune directe, indirecte, incidentale,  
legate de utilizarea produselor sau consecințele acestora. 
 
 


