Pramoninis apsauginis šalmas, tipas GALEOS WORK
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
Šalmas skirtas naudoti kaip asmeninė galvos apsaugos priemonė, sauganti naudotoją nuo
galvos traumų nuo judančių ar krintančių daiktų pagal Europos standartą EN 397 ir nustatytus
privalomus techninius reikalavimus.
Šalmo negalima naudoti tokiai veiklai, kuriai jis nėra skirtas.
Šalmo naudojimas gali riziką, susijusią su veiklomis aukštyje, žymiai sumažinti, tačiau negali
jos visiškai pašalinti.
Šalmas skirtas naudoti aukštyje dirbančių darbuotojų galvos apsaugai pramonėje, integruotose
gelbėjimo tarnybose, statybose ir pan.
ĮSPĖJIMAS
Kad šis šalmas užtikrintų reikiamą apsaugą, turi būti sureguliuotas pagal naudotojo galvos dydį.
Šalmas pagamintas taip, kad sugertų smūgio energiją iš dalies sugadinant ar pažeidžiant kevalą
ir galvą saugantį įdėklą, todėl jokio šalmo, kuris patyrė stiprų smūgį, nebegalima daugiau
naudoti, nors ir nėra matomų apgadinimo požymių.
Išskyrus atvejus, kai tai atlikti rekomenduoja pats gamintojas, naudotojai turi skirti dėmesį
pavojui, susijusiam su šalmo perdarymu arba su originalių šalmo dalių pašalinimu. Šalmai
neturi būti pataisomi pagalbinių priemonių montavimo tikslu kitaip, nei nurodo šalmo
gamintojas.
Negalima naudoti dažų, tirpiklių, klijų arba lipnių etikečių, išskyrus tas priemones, kurios
atitinka gamintojo nurodymus ir duomenis.
Prieš naudojant šalmą būtina:
• susipažinti su naudojimosi instrukcija;
• praktiškai išbandyti teisingą gaminio naudojimą;
• susipažinti su gaminio galimybėmis ir jo naudojimo apribojimais;
• suvokti riziką, susijusią su jo naudojimu;
• susipažinti su gaminio tarnavimo laiku ir periodinių apžiūrų dažnumu.
Kurios nors iš šių taisyklių nesilaikymas ar pažeidimas gali baigtis rimta trauma arba
mirtimi.
APRAŠYMAS
(1) Kevalas, (2) Vėdinimo angos, apsaugotos metaliniu tinkleliu, (3) Žibinto tvirtinimo
laikiklis, (4) Galvos žiedas su šarnyro fiksavimu, (5) Žiedo priveržimo ratukas, (6) Smakro
juostos reguliavimo sagtis, (7) Smakro juosta, (8) Užsegimo sagtis.
Medžiagos: kevalas – ABS (akrilo nitrilo butadieno stirolas), vidinis užpildas – EPS (putų
polistirolas), minkštas įdėklas iš poliuretano putų, dirželiai – poliamidas.
PATIKRA
Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad kevalo vidinėje ir išorinėje pusėse nėra jokių
įtrūkimų arba deformacijų ir kad nėra apgadinti dirželiai bei galvos juostos siūlės. Patikrinkite
dydžio nustatymo sistemą, ypač smakro juostos sagtį.
NURODYMAS
Stiprus smūgis gali šalmą negrįžtamai apgadinti, nors ir nėra matomų apgadinimo žymių. Po
stipraus smūgio šalmo daugiau nebenaudokite.

www.rockempire.cz

Jei turite kokių nors abejonių dėl gaminio būvio, kreipkitės į firmą „Rock Empire s.r.o.“ arba
gaminio daugiau nebenaudokite.
UŽDĖJIMAS IR REGULIAVIMAS
Paruošimas: žiedo šarnyro fiksavimo įtaiso pagalba (4), priveržkite užpakalinę dalį iki norimos
padėties ir reguliavimo ratuko pagalba (5), padidinkite šalmo perimetrą.
Reguliavimas: užsidėkite šalmą ant galvos ir reguliavimo ratuko pagalba (5), suveržkite žiedo
perimetrą iki galvos dydžio. Smakro juostos reguliavimo sagtį (6), užveržkite po ausimis, bet
galima taip pat nustatyti į priekį arba atgal, priklausomai nuo naudotojo pageidavimo.
Užsegimas: Dvi užsegimo sagties dalis (8), įstatykite vieną į kitą taip, kad užšoktų kabliukai.
Smakro juostą užveržkite tvirtai, bet patogiai. Teisingas priveržimas užtikrina, kad šalmas
neslysta nuo galvos. Smakro juostą atsekite, paspausdami sagtį iš abiejų pusių (8).
Patikra: Teisingą sagties užsegimą (8), visada pasitikrinkite, patraukdami už dirželių.
Naudojimo metu stenkitės, kad šalmas teisingai laikytųsi, nes tik taip gali užtikrinti maksimalią
apsaugą.
PERVEŽIMAS, LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA
Šalmą pakuokite taip, kad nebūtų veikiamas slėgio nei aštrių briaunų.
Šalmą laikykite vietoje, apsaugotoje nuo UV spinduliavimo, drėgmės, cheminių medžiagų,
tirpiklių ir pan.
Šalmo nepalikite aukštose temperatūrose, pvz. automašinoje tiesiogiai šviečiant saulei.
Dažai, lipdukai ir panašios priemonės gali turėti nepalankios įtakos šalmo saugumui.
Pakeitimai: venkite atlikti bet kokius šalmo konstrukcijos pakeitimus, o taip pat papildomai
montuoti įvairius priedus ir pan.
Išimtį sudaro tik priekinio galvos šviestuvo montavimas laikiklių pagalba (3).
Valymas ir dezinfekcija: šalmą galima plauti drungnu vandeniu su įprastu muilu, niekad
nenaudokite tirpiklių arba kitokių cheminių medžiagų. Šalmo neskalbkite automatinėje
skalbimo mašinoje ir nedžiovinkite skalbinių džiovintuve.
BENDROJI INFORMACIJA
Šalmo negalima naudoti ilgiau nei 10 metų nuo eksploatavimo pradžios (pirkimo) arba tada,
kai gaminys kaip sudedamoji sistemos dalis tampa pasenusiu naudoti.
Tarnavimo laikas ir apžiūros
Gaminių iš metalo ir plastikų tarnavimo laikas yra 10 + 5 metai (5 metai – laikymas pagal
instrukciją, 10 metų – nuo pirmojo panaudojimo). Jei įgaliotas asmuo nustato, jog toks gaminys
nėra tinkamas tolesniam saugiam naudojimui, jo kompetencijoje yra rekomenduoti gaminį
išmesti, nors nėra pasibaigęs tarnavimo laikas.
Gaminiai iš metalo ir plastikų turi būti mažiausiai 1 kartą per 12 mėnesių tikrinami
gamintojo arba asmens, įgalioto atlikti paprastos konstrukcijos III kategorijos asmeninės
apsaugos priemonių patikras (toliau – įgaliotas asmuo), tokių kaip pvz. IRATA ir SPRAT
LEVEL3 ir t.t. Šios patikros turi būti atliekamos taip pat ypatingų įvykių atvejais (kritimas,
agresyvi cheminė aplinka, mechaninis sugadinimas arba naudotojo abejonių atveju).
Jei dėl šalmo būvio turite abejonių, jo nebenaudokite ir perduokite utilizuoti.

www.rockempire.cz

GARANTIJA
GAMINTOJAS suteikia 3 metų garantiją medžiagos ir gamybos defektams. Garantija
netaikoma defektams, atsiradusiems nuo įprasto susidėvėjimo, dėl neprofesionalios priežiūros
arba neteisingo naudojimo, draudžiamų atlikti perdarymų ir blogų laikymo sąlygų.
Nelaimingi atsitikimai, nuostoliai, neatsargumas ir gaminio naudojimas tikslams, kuriems
darbinis šalmas nėra skirtas, šia garantija nėra padengti. GAMINTOJAS neatsako už
tiesioginius, netiesioginius nei atsitiktinius nuostolius, susijusius su mūsų gaminių naudojimu
ar susidariusius dėl jų naudojimo.
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