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OCHRANNÉ HELMY
Splňuje požadavky nařízení (EU 2016/425) a obecné požadavky 
normy EN 12492: 2012.
Tato přilba také splňuje následující požadavky normy EN397: 
2012 + A1: 2012: rázová houževnatost a odolnost proti průniku; 
volitelné zkoušky odolnosti proti nárazu a průniku při extrémních 
teplotách (-30 ° C).

TOTO JE PŘILBA PRO HOROLEZCE. 
Tato helma je určena pro práci ve výškách, záchranu a 
horolezectví.
Je určena k ochraně uživatelů před padajícími předměty a 
následným poškozením mozku a zlomeninou lebky.
Nepoužívejte tuto helmu v činnostech, pro které není určena. 
Činnosti ve výškách představují riziko vážného poranění 
hlavy.Nošení přilby může toto riziko výrazně snížit, ale nemůže 
je eliminovat. Při velkém nárazu se helma deformuje, aby 
absorbovala maximální možné množství energie, někdy až do 
úplného zničení helmy.

INSPEKCE PŘED POUŽITÍM
Před každým použitím zkontrolujte stav skořepiny a upevňovacího 
systému hlavové pásky (ověřte, zda na vnější nebo vnitřní straně 
nejsou trhliny nebo deformace). Zkontrolujte stav popruhu a 
prošití. Ověřte, že systém nastavení čelního oblouku a spony 
podbradníku fungují správně.
 
POUŽITÍ OCHRANNÝCH PŘILEB: 
Pro dostatečnou ochranu musí být tato helma vhodná pro daný 
rozměr nebo musí být upravena tak, aby bezpečně a pohodlně 
držela na hlavě. Pomocí zadního kolečka nastavte požadovanou 
velikost: Otočením doprava zavřete / upravte menší velikost; 
Otočením doleva otevřete / upravte větší velikost.
Přilba má absorbovat energii nárazu ničením nebo částečným 
poškozením; i když by poškození nemělo být vidět, musí být přilba 
vystavená silnému nárazu vyměněna.
Pozornost uživatelů je také upozorněna na nebezpečí modifikace 
nebo odstranění kterékoli z původních součástí helmy, než je 
doporučeno výrobcem helmy. Přilby by neměly být upravovány za 
účelem montáže příslušenství žádným způsobem, který výrobce 
nedoporučuje. Neaplikujte, rozpouštědla, barvy, lepidla nebo 
nálepky, jen podle pokynů výrobce.  Pro použití při lezení lze tuto 
helmu použít v teplotním rozmezí + 35° C až -20° C (podle EN 
12492, zkušební podmínky).

PO POUŽITÍ: 
Pokud se přilba znečistí nebo kontaminuje, zejména na vnějším 
povrchu je třeba pečlivě vyčistit v souladu s níže uvedenými 
doporučeními pro čištění (údržba / skladování). 
Zdůrazňujeme potenciální riziko ztráty ochrany v případě 
nevhodného čištění a stárnutí helmy.

SEŘÍZENÍ A KONTROLA OCHRANNÉ PŘILBY
Rozsah velikosti přilby: 52-63cm 
Aby byla zajištěna účinná ochrana, měla by být tato helma 
nošena s vrcholem vpřed (sedět v přímé poloze) a měla by být 
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nastavena podle velikosti hlavy uživatele (nesedí příliš uvolněně 
nebo příliš těsně) pomocí nastavovacího systému umístěného 
vzadu helmy.  Životnost helmy je ovlivněna několika faktory, jako 
je chlad, teplo, chemické produkty, sluneční světlo nebo zneužití 
účelu. Denně a před jakýmkoli použitím by měla být provedena 
kontrola, aby se zjistilo jakékoli známky vykreslení (praskliny, 
nedostatky) přilby, jejího postroje a křehkého příslušenství.  Každá 
přilba, která byla vystavena silnému nárazu nebo měla známky 
opotřebení, by měla být vyměněna. I pokud nemá žádné  viditelné 
poškození. Vždy zvažte zamýšlené použití.  Datum výroby je 
vyznačeno uvnitř každé helmy. Za normálních podmínek použití 
by tato ochranná přilba měla poskytovat řádnou ochranu po dobu 
7 let podle data výroby.

ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ
K čištění údržby nebo dezinfekci používejte pouze látky, které 
nepoškozují helmu a které nejsou nebezpečné pro osobu, která 
přijde do kontaktu, pokud se použije podle pokynů výrobce.
Tato ochranná přilba může být vyčištěna a dezinfikována pomocí 
impregnované látky v čistícím roztoku s nízkou koncentrací. 
Nepoužívejte žádné abrazivní nebo korozivní chemikálie. 
Pokud nemůžete tuto helmu vyčistit pomocí této metody, je 
třeba ji vyměnit. 
Přilba musí být přepravována v původním obalu. Pokud není k 
dispozici použijte obal, který bude přilbu chránit před nepřiznivými 
podmínkami (vlhkost, teplo, slunce) a látkami, které by ji 
mohly poškodit. 
Pokud se přilba nepoužívá nebo během přepravy, musí být uložena 
v suchém a chladném místě mimo světlo a mráz. Neměla by se 
skladovat blízko jakéhokoli zdroje tepla. Doporučuje se skladovací 
teplota v rozsahu 20 ± 15 °C. Tato přilba neobsahuje žádnou 
známou látku, která by vyvolávala alergií. Nicméně pokud má 
citlivá osoba alergickou reakci - opusťte nebezpečnou oblast, 
odstraňte přilbu a požádejte o lékařskou pomoc.
 
POZOR: 
Chybějící nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, 
úpravy / inspekce a údržba / skladování, může omezit účinnost 
izolace.

OZNAČENÍ (FAKULTATIVNÍ ZKOUŠKA) 
Přilby, které nesou jedno z následujících označení, splňují další 
požadavky jako níže: 

  = Manufacturer Identification PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Označení označující shodu s požadavky na ochranu  

  zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425 
  EN 397 :2012+A1:2012 = Odkazující standard a rok  
  vydání 

 =  Symbol recyklace plastů 
ABS  =  Symbol materiálu skořepiny 

 
=  Rok a měsíc výroby 

  (například: 2019 / březen)

PS73 Height Endurance Mountaineer Helmet 
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