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Priemyselná ochranná prilba, typ GALEOS WORK 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Prilba  je navrhnutá ako osobný ochranný prostriedok hlavy, chrániaci užívateľa pred úrazom 
hlavy, pri pohybe alebo pri páde predmetu, v rozsahu európskej normy EN 397 a stanovených 
záväzných technických požiadaviek.    
Prilbu nie je možné používať pri činnostiach, ku ktorým nie je určená.  
Používanie prilby môže riziká súvisiace s aktivitami vo výškach výrazne znížiť, avšak nemôže 
ich úplne vylúčiť. 
Prilba je určená na ochranu hlavy pracovníkov pracujúcich vo výškach v priemysle, 
integrované záchranné zbory, stavebníctvo, a pod.  
 
UPOZORNENIE 
Ak má tato prilba poskytovať náležitú ochranu, musí byť nastavená podľa veľkosti hlavy 
užívateľa. Prilba je vyrobená tak, aby pohltila energiu nárazu čiastočným porušením alebo 
poškodením škrupiny a náhlavnej vložky, preto sa žiadna prilba vystavená prudkému nárazu 
nesmie ďalej používať a to ani vtedy, keď nie je poškodenie zjavné. 
S výnimkou prípadov, kedy je to odporučené výrobcom, musia užívatelia dať pozor na 
nebezpečenstvo úprav alebo odstránenie pôvodných častí prilby. Prilby by sa nemali upravovať 
za účelom montáže príslušenstva inak, než odporúča výrobca prilby. 
Nesmú sa používať nátery, rozpúšťadlá, lepidlá alebo samolepiace štítky okrem tých, ktoré sú 
v súlade s pokynmi a údajmi výrobcu. 
Pred používaním prilby je nutné: 

• preštudovať návod na použitie 
• nacvičiť správne používanie výrobku 
• zoznámiť sa s možnosťami výrobku a s obmedzeniami jeho požitia 
• pochopiť riziká spojené s jeho používaním 
• zoznámiť sa s životnosťou a početnosťou periodických prehliadok výrobku 

Opomenutie či porušenie niektorého z týchto pravidiel môže viesť k vážnemu poraneniu 
alebo smrti. 
 
POPIS 
(1) Škrupina, (2) Vetracie otvory chránené kovovou mriežkou, (3) Spona pre uchytenie 
svietidla, (4) Objímka hlavy s kĺbovou aretáciou, (5) Uťahovacie koliesko objímky, (6) Spona 
nastavenia podbradnej pásky, (7) Podbradná páska, (8) Upínacia pracka. 
Materiály:  škrupina  ABS (akrylonitril butadién styrén), vnútorná výplň EPS (spenovateľný 
polystyrén), čalúnenie, polyuretánová pena, popruhy polyamid. 
 
KONTROLA 
Pred každým použitím sa presvedčte, že vnútorná a vonkajšia časť škrupiny nevykazuje žiadne 
praskliny alebo deformácie, že popruhy a šitie hlavovej pásky nie sú poškodené. Skontrolujte 
systém nastavenia veľkosti, hlavne pracku podbradného popruhu. 
 
DOPORUČENÍ  
 Veľký náraz môže helmu nenávratne poškodiť i bez viditeľných známok poškodenia. Po 
veľkom náraze helmu vyraďte z používania. 
Ak máte akékoľvek pochybnosti o stave výrobku, kontaktujte firmu Rock Empire s.r.o., alebo 
výrobok vyraďte z používania.  
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NASADENIE A NASTAVENIE 
Príprava: pomocou aretácie kĺbu objímky (4), stiahnite zadnú časť do požadovanej polohy a 
pomocou nastavovacieho kolieska (5), zväčšite obvod helmy. 
Nastavenie: prilbu nasaďte na hlavu a pomocou nastavovacieho kolieska (5), utiahnite obvod 
objímky na veľkosť hlavy. Sponu nastavenia podbradnej pásky (6), stiahnite pod uši, je možné 
taktiež nastaviť vpred alebo vzad, podľa potrieb užívateľa. 
Zapnutie: Dva diely upínacej pracky (8), zasuňte do seba, až dôjde k zapadnutiu háčikov. 
Podbradnú pásku utiahnite pevne, ale pohodlne. Správne utiahnutie zaručuje, že nedochádza ku 
skĺznutiu helmy z hlavy. Podbradnú pásku rozopnite obojstranným stlačením pracky (8). 
Kontrola : Správne zapnutie pracky (8), si vždy overte ťahom za popruhy. 
Počas používania dbajte na to, aby bola helma správne usadená, pretože jedine tak môže 
poskytnúť maximálnu ochranu.  
 
PREPRAVA, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA 
Prilbu baľte tak, aby na ňu nepôsobil tlak ani ostré hrany. 
Prilbu skladujte mimo dosah UV žiarenia, vlhka, chemických látok, rozpúšťadiel, a pod.  
Prilbu nevystavujte vysokým teplotám, napr. vo vozidle na priamom slnku.  
Farby, samolepky a iné podobné aplikácie môžu mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť helmy.  
Úpravy: vyvarujte sa akýmkoľvek úpravám konštrukcie helmy, taktiež dodatočnej inštalácie 
rôznych doplnkov a pod.  
Výnimku tvoria iba inštalácie čelového svietidla pomocou spôn (3). 
Čistenie a dezinfekcia: prilbu je možné umývať vlažnou vodou a bežným mydlom, nikdy 
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné chemické látky. Prilbu neperte v automatickej pračke a 
nesušte v sušičke. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Prilba sa nesmie používať dlhšie než 10 rokov od uvedenia do prevádzky (nákupu) alebo keď 
sa výrobok ako súčasť systému stane pre používanie zastaraným. 
 
Životnosť a prehliadky 
Výrobky z kovu a plastov majú životnosť 10 + 5 rokov (5 rokov skladovania podľa návodu, 
10 rokov od prvého použitia). Pokiaľ oprávnená osoba zistí, že takýto výrobok nie je spôsobilý 
pre ďalšie bezpečné použitie, je v jeho kompetencii odporučiť výrobok k vyradeniu z ďalšieho 
používania, aj keď doba životnosti ešte neuplynula.  
Výrobky z kovu a plastov musia byť minimálne jedenkrát za 12 mesiacov kontrolované 
výrobcom alebo osobou oprávnenou ku kontrole OOP kategórie III. jednoduchej konštrukcie 
(ďalej iba osoba oprávnená), ako napr. IRATA a SPRAT LEVEL 3 atď. Tieto kontroly by mali 
byť vykonávané i v prípade mimoriadnych udalostí (pád, agresívne chemické prostredie, 
mechanické poškodenie alebo pochybnosť užívateľa). 
Ako náhle o stave prilby máte pochybnosti, vyraďte ju z používania a odovzdajte 
na likvidáciu. 
 
ZÁRUKA 
VÝROBCA  dáva 3 roky záruku na chyby materiálov a výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje 
na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nedbalosťou, neodborným zaobchádzaním, 
nesprávnym použitím, zakázanými úpravami a nesprávnym skladovaním. 
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Nehody, škody, nedbalosť a použitie, pre ktoré nie je pracovná prilba určená, nie sú kryté touto 
zárukou. VÝROBCA  nezodpovedá za priame, nepriame ani náhodné škody, ktoré súvisia 
s používaním výrobkov alebo sú jeho dôsledkom. 
 


