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GR ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425)
και τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN 12492: 2012.
Το κράνος συμμορφώνεται επίσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις του
προτύπου EN397: 2012 + A1: 2012: Αντοχή στην πρόσκρουση και
διείσδυση. προαιρετική δοκιμή πρόσκρουσης και αντοχή διείσδυσης
σε ακραίες θερμοκρασίες (-30 ° C).
ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΚΡΆΝΟΣ ΓΙΑ ΟΡΕΙΒΆΤΕΣ.
Αυτό το κράνος έχει σχεδιαστεί για εργασίες σε ύψος,
δραστηριότητες διάσωσης και αναρρίχησης.
Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των χρηστών
από την πτώση αντικειμένων και την επακόλουθη εγκεφαλική
βλάβη και κάταγμα κρανίου. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το
κράνος σε δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί.
Οι δραστηριότητες σε ύψος παρουσιάζουν κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού στο κεφάλι.Το να φοράτε κράνος μπορεί να μειώσει
σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να το εξαλείψει.
Σε μια μεγάλη επίπτωση, το κράνος παραμορφώνεται για να
απορροφήσει το μέγιστο, μερικές φορές μέχρι το σημείο να
καταστρέψει την ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατό, κράνος.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την κατάσταση του κελύφους και του
συστήματος πρόσδεσης της κεφαλής (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
ρωγμές ή παραμορφώσεις στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό).
Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα και της ραφής. Βεβαιωθείτε
ότι το σύστημα ρύθμισης της κεφαλής και η πόρπη του chinstrap
λειτουργούν σωστά.
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
Για επαρκή προστασία, αυτό το κράνος πρέπει να είναι κατάλληλο
για τη διάσταση ή να προσαρμόζεται ώστε να αισθάνεται ασφαλές
και άνετο στο κεφάλι. Χρησιμοποιήστε το κουμπί του πίσω τροχού
για να προσαρμόσετε το κατάλληλο μέγεθος: Στρίψτε δεξιά για να
κλείσετε / προσαρμόσετε μικρότερο μέγεθος. Στρίψτε αριστερά για
να ανοίξετε / προσαρμόσετε μεγαλύτερο μέγεθος.
Το κράνος προορίζεται να απορροφήσει την ενέργεια ενός
κτυπήματος από καταστροφή ή μερική βλάβη. ακόμη και αν η
βλάβη δεν πρέπει να είναι ορατή, το κράνος που έχει υποστεί
ισχυρό αντίκτυπο πρέπει να αντικατασταθεί. Εφιστάται επίσης η
προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο τροποποίησης ή απομάκρυνσης
οποιουδήποτε από τα πρωτότυπα συστατικά μέρη του κράνους,
διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής του κράνους.
Τα κράνη δεν πρέπει να προσαρμόζονται για την τοποθέτηση
εξαρτημάτων με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνιστάται από
τον κατασκευαστή. Μην εφαρμόζετε, διαλύτες, χρώματα, κόλλες
ή αυτοκόλλητα, όχι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Kαθαρά για χρήση αναρρίχησης, το κράνος αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μεταξύ + 35 ° C και -20 ° C
(σύμφωνα με το πρότυπο EN 12492, συνθήκες δοκιμής).
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: αν το κράνος λερωθεί ή μολυνθεί, ειδικά στην
εξωτερική επιφάνεια, αυτό θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού (συντήρηση /
αποθήκευση).
Τονίζουμε τον πιθανό κίνδυνο απώλειας προστασίας σε περίπτωση
ακατάλληλου καθαρισμού και τη παλαιότητα του κράνους.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μέγεθος εύρους κράνους: 52-63cm
Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία, το κράνος πρέπει
Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

να φοριέται με την κορυφή προς τα εμπρός (να κάθεται σε ευθεία
θέση) και να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη
(δεν ταιριάζει πολύ χαλαρά ή πολύ σφιχτά) από το σύστημα ρύθμισης
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κράνους. Η ζωή του κράνους
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως κρύο, θερμότητα,
χημικά προϊόντα, ηλιακό φως ή κακή χρήση. Καθημερινά και πριν από
οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να γίνει έλεγχος για να εντοπιστούν τυχόν
σημάδια απόδοσης (ρωγμές, ελαττώματα), το κράνος, η ιμάντα και τα
αξεσουάρ του είναι εύθραυστα. Κάθε κράνος που έχει υποστεί ισχυρό
κλονισμό ή έχει σημάδια φθοράς πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν δεν
έχει προεπιλογή, είναι επομένως κατάλληλο για την προβλεπόμενη
χρήση. Η ημερομηνία κατασκευής σημειώνεται μέσα σε κάθε
περίβλημα του κράνους. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτό το
προστατευτικό κράνος πρέπει να παρέχει κατάλληλη προστασία για 7
χρόνια ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Για τον καθαρισμό της συντήρησης ή της απολύμανσης, χρησιμοποιείτε
μόνο ουσίες που δεν βλάπτουν το κράνος και δεν είναι επικίνδυνες
για το άτομο που έρχεται σε επαφή, εάν εφαρμόζεται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό το προστατευτικό κράνος
μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί με ένα εμποτισμένο πανί σε
διάλυμα καθαρισμού χαμηλής συγκέντρωσης. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά ή διαβρωτικά χημικά προϊόν. Εάν αυτό το κράνος δεν
μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να
αντικατασταθεί. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στη συσκευασία του.
Εάν δεν υπάρχει μονάδα συσκευασίας,
χρησιμοποιήστε τη συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από σοκ,
έκθεση σε υγρασία, κινδύνους θερμότητας, την έκθεση στο φως,
κρατήστε το μακριά από οποιοδήποτε προϊόν ή υλικό ή ουσία
που μπορεί να το αλλοιώσουν. Όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον ή κατά
τη διάρκεια της μεταφοράς, το κράνος θα πρέπει να αποθηκεύεται
σε στεγνό δροσερό μέρος μακριά από το φως, τον παγετό και σε
μια τοποθεσία που δεν περιέχει κανένα χημικό προϊόν ή αιχμηρό
αντικείμενο το κάμπτεται πέφτοντας πάνω. Δεν πρέπει να συμπιέζεται
ή να αποθηκεύεται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
Συνιστάται η διατήρηση της θερμοκρασίας αποθήκευσης στο εύρος
20 ± 15 ° C. Αυτό το κράνος δεν περιλαμβάνει καμία ουσία που είναι
γνωστή ως ευαίσθητη προκαλώντας αλλεργίες. Ωστόσο, εάν ένα
ευαίσθητο άτομο έχει μια αλλεργική αντίδραση, επομένως πρέπει να
αφήσετε την επικίνδυνη περιοχή, αφαιρέστε το κράνος και ζητήστε
ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λανθασμένος ή ελλιπής σεβασμός των οδηγιών χρήσης,
προσαρμογής / ελέγχου και συντήρησης / αποθήκευσης, μπορεί να
περιορίσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας μόνωσης.
ΣΗΜΑΝΣΗ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ) ; Τα κράνη που φέρουν
μία από τις ακόλουθες ενδείξεις πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις
ως παρακάτω:
= Αναγνώριση κατασκευαστή PORTWEST - IDA
		 BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND
= Σήματα που υποδεικνύουν την τήρηση των
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425
		 EN 397 :2012+A1: 2012 = Αναφερόμενο πρότυπο και
		 έτος δημοσίευσης
= Σύμβολο ανακύκλωσης πλαστικού
= Σύμβολο του υλικού του κελύφους
= Έτος και μήνας κατασκευής
		 (για παράδειγμα: 2019 / Μάρτιος)
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