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Helm voor bergklimmen en toerisme in de hoge bergen (Via ferrata) 
 
GEBRUIKSOMVANG 
De helm voor bergklimmen, speleologie, canyoningu en via ferrata 
Gebruik het product niet voor activiteiten, waarvoor het niet bestemd is. 
Het gebruiken van de helm kan de risico´s van de activiteiten in de hoogte wel duidelijk 
beperken, maar nooit helemaal elimineren. 
Bij een sterke stoot wordt de helm gedeformeerd om zo veel mogelijk energie te absorberen. 
Soms wordt ze erbij totaal vernietigd. Deformatie kan zo omvangrijk zijn, dat de helm niet meer 
te gebruiken is. 
 
WAARSCHUWING 
Activiteiten gebonden met het gebruiken van de helm zijn gevaarlijk. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor wat je doet. 
Voordat je de helm gebruikt, moet je: 

• de gebruiksaanwijzing bestuderen, 
• het juiste gebruik van het product oefenen, 
• kennis maken met de mogelijkheden van het product en met de beperkingen van het 

gebruik ervan,  
• risico´s begrijpen die met het gebruik ervan verbonden zijn. 

Veronachtzamen of nalaten van deze regels kan ernstige schade of zelfs dood tot gevolg hebben. 
 
BESCHRIJVING 
(1) Schaal, (2) Verstelschroefje, (3) Kinband, (4) Spanner (5) Gesp voor het verstellen van de 
kiemband (6) Gesp voor het lampje, (7) ventilatieopeningen. 
Materialen: schaal ABS (acrylonitril butadieen styreen), stoffering  polyurethaanschuim en 
polystyreen schuim, banden polyester. 
 
CONTROLE 
Voordat je de helm gaat beruiken, moet je je altijd verzekeren dat de binnen- en buitenschaal 
geen vervorming vertoont en dat de banden en de hechtingen van de hoofdband niet beschadigd 
zijn. Controleer het systeem van verstellen op maat, vooral de spanner van de kiemband. 
 
WAARSCHUWING 
Sterke stoot kan de helm fataal beschadigen, ook al zijn geen beschadigingen zichtbaar. Na een 
sterke stoot moet je dus de helm buiten gebruik stellen. 
Bij twijfels over de stand van het product graag contact opnemen met de firma Rock Empire, 
s.r.o., of het product buiten gebruik stellen. 
 
OPZETTEN EN VERSTELLEN 
Voorbereiding - met behulp van het verstelschroefje (2) vergroot de omtrek van de helm. 
Verstellen - zet de helm op het hoofd en met behulp van het verstelschroefje (2) pas de omtrek 
aan de grootte van het hoofd aan. Trek de gesp voor het verstellen van de kinband (5) onder de 
oren, de gesp kan ook voor of achter gezet worden, afhankelijk van de gebruiker. 
Vastmaken - twee delen van de spanner (4) in elkaar zetten tot de slotjes in elkaar vallen. Maak 
de kinband goed, maar comfortabel vast. Goed vastmaken zorgt ervoor dat de helm niet van het 
hoofd afglijdt. De kinband maak je weer los door de spanner (4) aan beide kanten te drukken. 
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Controle - controleer altijd door het trekken aan de banden of de spanner (4) goed vastgemaakt 
is. 
Tijdens het gebruiken let erop dat de helm juist opgezet is, want alleen op deze manier kan ze 
maximale bescherming bieden. 
 
TRANSPORT, BEWARING EN ONDERHOUD 
Bij het inpakken van de helm elke druk en scherpe kanten vermijden. 
De helm buiten bereik van uv-straling, vocht, chemicaliën, oplosmiddelen e.d. bewaren. 
De helm mag niet aan extreem hoge temperaturen blootgesteld worden, b.v. in de auto aan het 
directe zonlicht.  
Verven, stickers en andere gelijkaardige toepassingen kunnen ongunstige invloed hebben op de 
veiligheid van de helm.  
Aanpassingen- vermijd elke aanpassing van de constructie van de helm en ook elke toevoeging 
van niet-originele toepassingen. 
De enige uitzondering vormt de installatie van een voorhoofdlamp met behulp van de gespen 
(6). 
Reiniging - de helm mag gewassen worden in lauw water met gewone zeep; bij het reinigen 
gebruik nooit oplosmiddelen of andere chemicaliën.  De helm mag niet in de wasmachine 
gewassen of in de droogtrommel gedroogd worden. 
De helm wordt in een polyethyleen zakje en karton geleverd. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Levensduur en controles 
Metalen producten en plastic producten hebben levensduur van 10 + 5 jaar (5 jaar bewaring 
volgens de gebruiksaanwijzing, 10 jaar na het eerste gebruik). Indien een bevoegde persoon 
vaststelt, dat het product niet meer voor veilig gebruik geschikt is, mag ze aanbevelen het 
product buiten gebruik te stellen ook al is de levensduur nog niet afgelopen. 
Metalen producten en plastic producten moeten tenminste één keer in 12 maanden 
gecontroleerd worden door de producent of door de persoon die bevoegd is om OOP-controle 
van de derde categorie van de eenvoudige constructies door te voeren (verder alleen “bevoegde 
persoon”), zoals bv. IRATA en SPRAT LEVEL3 enz. Deze controles moeten ook in geval van 
buitengewone gebeurtenissen (val, agressieve chemische omgeving, mechanische schade of 
twijfel van de gebruiker) doorgevoerd worden. 
 
Indien je aan de goede toestand van de helm twijfelt, stel het onmiddellijk buiten gebruik en 
lever hem ter liquidatie in. 
Verouderen van het product - er zijn veel redenen waarom het product als verouderd 
beschouwen. Bv. de wijzigingen van de normen en regels, ontwikkeling van de nieuwe 
technieken, incompatibiliteit met andere uitrusting enz.  
 
GARANTIE 
Op alle materiaal- en productiegebreken rust een garantie van 3 jaar De garantie heeft 
geen betrekking op gebreken ontstaan door slijtage, oxidatie, verboden aanpassingen of 
verkeerde bewaring, onjuiste manipulatie of gebruik, waarvoor het product niet bestemd was. 
De producent is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte of toevallige schade, die met het 
gebruiken van dit product samenhangt. 
 
 


