Industriskyddshjälm typ GALEOS WORK
BRUKSANVISNING
Hjälmen är avsedd som personligt skyddsmedel för huvudet som skyddas användaren för
huvudskador, vid rörelse eller vid fall av föremål inom det europeiska direktivet EN 397 och
fastställda och bindande tekniska krav.
Hjälmen går inte att använda för aktiviteter, för vilka den inte är avsedd.
Användning av hjälmen kan betydligt minska risker i samband med höjdaktiviteter, men den
kan inte utesluta dem helt.
Hjälmen är avsedd som huvudskydd för arbetare som arbetar i höjder i industri, integrerad
räddningstjänst, byggnadsindustri, o.s.v.
HÄNVISNING
Om hjälmen skall ge tillräckligt skydd, måste den anpassas till användarens huvud. Hjälmen är
tillverkad så att den skall svälja fallenergin genom att delvist bryta eller skada skalet eller
huvudinsatsen. Därmed får ingen hjälm som utsätts för starka stöt användas längre och inte
heller då, om skadan inte syns.
Med undantag för fall där tillverkaren rekommenderar det, får användare inte anpassa hjälmen
eller ta bort hjälmens ursprungliga delar, eftersom det kan leda till faror. Hjälmarna får inte
anpassas för att montera tillbehör på ett annat sätt än hjälmen tillverkare rekommenderar.
Du får inte använda strykningar, lösningsmedel, lim eller självhäftande skyltar förutom dem
som stämmer överens med tillverkarens anvisningar och uppgifter.
Innan du använder hjälmen, måste du:
• läsa bruksanvisningen.
• lära dig att använda produkten korrekt
• lära känna produktens möjligheter och begränsningar i dess användning
• förstå risker i samband med dess användning
• lära känna dess livslängd och hur ofta periodiska kontroller av produkten skall utföras
Om du inte följer eller bryter mot någon av dessa regler, kan det leda till svåra skador
eller död.
BESKRIVNING
(1) Skal, (2) Ventilationsöppningar skyddade med metallgaller, (3) Koppling för anslutning av
lampan, (4) Huvudhylsa med ledlås, (5) Åtdragningsratt för hylsan, (6) Koppling för inställning
av bandet under hakan, (7) Band under hakan, (8) Spännfäste.
Material: skal ABS (akrylonitril butadien styren), inre fyllning EPS (skumpolystyren),
vaddering polyuretanskum, band polyamid.
KONTROLL
Kontrollera före varje användning att den inre och yttre delen av skalet inte är sprucken eller
deformerad, att bandet och sömnaden på huvudbandet inte är skadade. Kontrollera systemet för
inställning av storleken, främst spännet för bandet under hakan.
REKOMMENDATION
Stora stötar kan skadad hjälmen oåterkalleligen, också utan synliga tecken på skador. Ta
hjälmen ur drift efter starka stötar.
Om du tvivlar om produktens skick, kontakta företaget Rock Empire s.r.o. eller ta produkten ur
drift.
www.rockempire.cz

PÅSÄTTNING OCH INSTÄLLNING
Förberedelse: med ledlåset av hylsan (4), dra åt den bakre delen till önskad position och med
inställningsratten (5), öka hjälmens omfång.
Inställning: sätt hjälmen på huvudet och dra åt med inställningsratten (5) omfånget av hylsan
till huvudets storlek. Dra spännet för inställning av bandet under huvudet (6), under öronen, det
går också att ställa in framme eller bak, enligt användarens behov.
Sätta på: Sätt två delar av anslutningspännet (8), i varandra, tills de hakar in.. Dra fast, men
bekvämt, åt bandet under hakan. Korrekt åtdragning säkerställer att hjälmen inte glider av
huvudet. Du kan koppla från bandet under hakan genom att trycka på båda sidor av spännet (8).
Kontroll: Kontrollera att spännet (8), sitter korrekt åt genom att dra in banden.
Beakta under användning att hjälmen sitter på korrekt, eftersom den endast på det sättet kan
skydda maximalt.
TRANSPORT, FÖRVARING OCH UNDERHÅLL
Emballera hjälmen så att den inte utsätts för tryck eller skarpa kanter.
Förvara hjälmen borta från UV-strålning, fukt, kemiska ämnen, lösningsmedel o.s.v.
Utsätt inte hjälmen för höga temperaturer, t.ex. i bilen i direkt ljus.
Färger, klistermärken och andra föremål kan ha negativ påverkan på hjälmens säkerhet.
Anpassningar: undvik att anpassa hjälmens konstruktion eller installera annat tillbehör o.s.v.
Undantag är endast pannlampor med hjälp av spännen (3).
Rengöring och desinfektion: hjälmen går att rengöra med ljummet vatten och vanligt tvål, du
skall aldrig använda lösningsmedel eller andra kemiska ämnen. Tvätta inte hjälmen i
tvättmaskinen och torka den inte i torktumlaren.
ALLMÄN INFORMATION
Hjälmen får inte används längre än 10 år efter att den har tagits i drift (inköp) eller när
produkten, som en del av systemet, blir föråldrad för användning.
Livslängd och inspektioner
Metall- och platsprodukter har en livslängd på 10 + 5 år (5 år förvaring enligt
bruksanvisningen, 10 år från första användning). Om personen som har ansvaret märker och
textilprodukten inte längre kan användas säkert, är det has ansvar att rekommenderar att
produkten tas bort från användning, även om dess livslängd inte har gått ut än.
Metall-och plastprodukter måste kontrolleras minst 1 går per 12 månader av tillverkaren
eller en person som är behörig för kontrollen OOP kategori III, enkel konstruktion (nedan
endast behörig person) som t.e.x IRATA och SPRAT LEVEL 3 o.s.v. Dessa kontroller måste
utföras även vid särskilda händelser (fall, aggressiv kemisk miljö, mekaniska skador eller
användarens tvivel).
Om du tvivlar om hjälmens skick, ta den ur drift och kassera den.
GARANTI
TILLVERKAREN ger 3 års garanti på material- och tillverkningsskador. Garanti gäller inte
för skador på grund av vanlig slitning, oaktsamhet, obehörig hantering, icke-ändamålsenlig
användning, förbjudna anpassningar och felaktig förvaring.
Olyckor, skador, oaktsamhet och användning för vilken hjälmen inte är avsedd, täcks inte av
garantin. Tillverkaren har inte ansvaret för direkta, indirekta eller slumvisa skador i samband
med användning av våra produkter eller som följd av det.

www.rockempire.cz

