Индустриални предпазни каски тип GALEOS WORK
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Каската е с предназначение лично предпазно средство за глава, предпазващо ползвателя
от наранявания на главата, при свижение или падане на предмети съгласно европейския
стандарт EN 397 и задължителните технически изисквания.
Каската не може да се използва за дейности, за които не е предназначена.
Изпозването на каска може значително да намали риска, свързан с дейностите на
височина , разбира се не могат да бъдат изцяло изключени.
Каската е предназначена з защита на главата на работниците, , които работят в областа
на индустрията, интегрирани спасителни бригади, строителството и т.н.
ВНИМАНИЕ
Ако каската осигурява достатъчна защита, трябва да се коригира според големината на
главата. Каската е изработена така, че да поглъща енергията на удара с частично
повреждане или увреждане на корпуса на каската и вътрешната предпазна подплънка,
като поради тази причина каската не трябва да бъде излагана на рязък удар, а също не
трябва да се ползва и когато повредата не е очевидна.
С изключение на случаите, когато това се препоръчва от производителя, потребителите
трябва да пазят каската от опасност при корекции или отстраняване на оригиналните
части на каската. Каските не трябва да се поправят с цел монтиране на аксесоарите по
друг начин, от този който препоръчва производителя.
Не използвайте бои, разтворители, лепила или самозалепващи се стикери, с изключение
на тези, които са в съответствие с инструкциите и данните на производителя.
Преди да използвате каската трябва да бъде:
• прочетете ръководството за работас възможностите
на продукта и с
ограниченията относно неговото изпозване
• упражнявайте правилното използване на на продукта
• Запознаване с възможностите на продукта и с ограниченията при неговата
употреба
• Оценка на рискове , свързани с неговата употреба
• Запознаване със срока на годност и честотата на рутинните проверки на продукта
Пропуск или нарушение на някое от тези правила може да доведе до сериозни
наранявания или смърт.
ОПИСАНИЕ
(1)Корпус (черупка), (2) Вентилационни отвори защитени с метална решетка, (3) жлеб
за фиксиране на челна лампа, (4) скоби за глава със ставно зключване (5) Затягащо
колелце, (6) катарамата на подбрадника за регулиране , (7)каишка на подбрадника, (8)
Пристягаща катарама.
Maтериали: корпус ABS (akrylonitril butadien styren), вътрешно запълване EPS
(експандиран полистирен) пяна ,полиуретаново уплътнение, найлон каишки.
КОНТРОЛ
Преди всяка употреба, се уверете, че вътрешната и външната страна на корпуса не са на
лице пукнатини или деформации на каишките и шевове, а лентата за глава не е
повредена. Проверете настройките на системата за размер, особено катарама на каишката
на подбрадника.
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ПРЕПОРЪКИ
Силен удар може да повреди непоправим каската и без видими признаци на
повреждане. След силен удар, извадете от употреба каската.
Ако имате някакви съмнения относно състоянието на продукта, моля свържете се с
фирмата Rock Empire s.r.o. (ЕОД)или извадете продукта от употреба.
ВНЕДРЯВАНЕ И НАСТРОЙКА
Подготовка: с помощта на аретация на ставните скоби. (4), Свалете задната част до
желаното положение с помоята на регулираяото колелце (5), разширяване на обиколката
на каската.
Настройка: Сложете каската на главата си и да регулирате с помоята на регулираното
колелце(5), затегнете обиколката на скобата в зависимостот размера на главата. Катарама
за регулиране на каишката под брадата. (6), Изтеглете под ушите, можете също да
регулирате напред или назад, в зависимост от нуждите на потребителя.
Закопчаване: Две части от затягащите катарами (8), плъзнете един в друг, докато стане
фиксиране на куките. Затегнете каишката под брадата здраво, но удобно. Правилното
затягане гарантира не падане на каската от главата. Рзкопчайте каишката под брадата
посредством едновременното натискане от двете страни на закопчалката. (8).
Koнтрол:
Правилно закопчаване на катарамата. (8), винаги проверявайте чрез
издърпване на каишките.
По време на употреба, уверете се, че каската е правилно поставена, защото само тогава
може да се осигури максимална защита.
ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
Опаковайте каската, така че да не се влияе при удар или остри ръбове.
Съхранявайте каската далече от ултравиолетови лъчи, влага, химикали, разтворители и
т.н.
Не излагайте каската на високи температури, напр. В превозно средство на пряка
слънчева светлина.
Бои, стикери и други подобни апликации, могат да окажат неблагоприятно въздействие
върху безопасността на каската.
Поправки: избягвайте всякакъв вид корекции на конструкцията на каската, а също и
допълнителен монтиране на аксесоари, и т.н.
Единствено изключение е монтирането на челните светлини, с помощта на клипове. (3).
Почистване и дезинфекция: каската може да се измива с хладка вода и обикновен
сапун, никога не използвайте разтворители или други химикали. Каската не се пере в
автоматична пералня и не се суши в сушилня.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Каската не трябва да се използва по- дълго от 10 години от въвеждането и в експлоатация
(закупуване), или когато даден продукт , който е част от системата, в резултат на
ползване остарява.
Срок на годност и прегледи
Продуктите от метал и плстамаса имат срок на годност 10 + 5 години (5 години
съхранение в съответствие с инструкциите, 10 години от първата употреба). Ако
упълномощеното лице установи, че текстилния продукт не отговаря на условията за по-
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нататъшна безопасна работа , в компетенцията на лицето е да препоръча изключване от
употреба и при условие, че трайността на продукта не е изтекла
Металните и пластмасовите продукти трябва да бъдат минимално 1 за 12 месеца
контролирани от производителят или лицето, оторизирано да извършва контрол OOP
категория III. семпъл дизайн (наричан по-нататък лицето, оторизирано), например .
IRATA a SPRAT LEVEL 3 и т.н. Тези проверки следва да се извършват дори и в случай
на извънредни ситуации (падане, сгресивна химическа среда, механична повреда, или
съмнения на потребителя). .
Ако имате съмнения относно състоянието на каската, извадете я от употреба и
предайте за ликвидиране.
ГАРАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ дава 3 години гаранция за дефекти на материала и изработката.
Гаранцията не важи за повреди , причинени от нормално износване , неправилна
поддръжка ,непрофесионална поддръжка, щетите от инциденти или небрежност,
забранени поправки и лошо съхранение.
Инциденти, щети, небрежност и изпозване , което не е предназначено при позлване на
сбруята, не се поемат от тази гаранция. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не носи отговорност за
каквито и да било преки, непреки или случайни щети, свързани с използването на нашите
продукти или са негов резултат.
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