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Hjälm för bergklättring och fjällturistik (via ferr ata) 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Hjälm för bergklättring, speleologi, canyoning och via ferrata 
Använd inte produkten för det som den inte är avsedd för. 
Användning av hjälmen kan betydligt minska risker i samband med höjdaktiviteter, men den 
kan inte utesluta dem helt. 
Vid större stötar deformeras hjälmen, för att svälja som mycket energi som möjligt. Ibland 
förstörs den till och med helt. Deformationen kan ha en sådan utsträckning att hjälmen inte 
längre går att använda. 
 
HÄNVISNING 
Aktiviteter i samband med användning av hjälmen är farliga. Du har själv ansvaret för dina 
handlingar. 
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. 

Om du inte följer eller bryter mot någon av dessa regler, kan det leda till svåra skador eller död. 
 
BESKRIVNING 
(1) Skal, (2) Inställningsratt, (3) Band under hakan, (4) Fästspänne (5) Spänne för inställning 
av bandet under hakan (6) Spänne för fastsättning av lampan, (7) Ventilationsöppningar. 
Material : skal  ABS (akrylonitril butadien styren), vaddering  polyuretan- a polystyrenskum, 
band  polyester. 
 
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. 
 
HÄNVISNING  
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. 
 
PÅSÄTTNING OCH INSTÄLLNING 
Förberedelse - gör hjälmens omfång större med inställningsratten (2). 
Inställning : sätt hjälmen på huvudet och dra åt med inställningsratten (2) omfånget till 
huvudets storlek. Dra spännet för inställning av bandet under huvudet (5), under öronen, det 
går också att ställa in framme eller bak, enligt användarens behov. 
Sätta på - sätt två delar av fästspännet (4) i varandra tills krokarna 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 (4). 
Kontroll  - kontrollera korrekt anslutning av spännet (4) genom att dra i banden. 
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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 alla anpassningar av hjälmens konstruktion eller installera annat 
tillbehör o.s.v. 
Undantag är endast installation av pannlampan med hjälp av spännen (6). 
Rengöring -  hjälmen går att rengöra med ljummet vatten, du skall aldrig använda 
lösningsmedel eller andra kemiska ämnen. Tvätta inte hjälmen och torka den inte i automatiska 
enheter. 
Hjälmen levereras i en polyethylen-påse och papperskartong. 
 
ALLMÄN INFORMATION 
Livslängd och inspektioner 
Platsprodukter har en livslängd på 10 + 5 år (5 år förvaring enligt anvisningarna, 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. 
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. 
Åldring av produkten - det finns många orsak, varför man ska bedöma produkten som 
föråldrad. Till exempel ändringar i normer och föreskrifter, utveckling av nya tekniker, att den 
inte är kompatibel med andra utrustningsdelar o.s.v. 
 
GARANTI 
Det finns 3 års garanti på tillverknings-och materialskador Garantin gäller inte för skador 
på grund av vanlig slitning, oxidation, ändring och anpassning av produkten, felaktigt underhåll 
och förvaring, skador vid olyckor eller på grund av oakstsamhet och icke-ändamålsenlig 
användning. 
Tillverkaren har inte ansvaret för direkta, indirekta eller slumpvisa följder eller för skador som 
uppstår under användning av denna produkt. 
 
 


