Gebruiksaanwijzing
Industriële veiligheidshelm type GALEOS WORK
GEBRUIKSOMVANG
De helm is bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel van het hoofd, dat de gebruiker tegen
blessures aan het hoofd beschermt, ontstaan door stoten of vallende voorwerpen, in de omvang
van de bindende technische eisen van de Europese norm EN 397.
De helm mag niet voor andere doelen gebruikt worden dan voor de doelen, waarvoor ze
bestemd is.
Het gebruiken van de helm kan de risico´s van het werken in hoogte wel duidelijk beperken,
maar nooit helemaal elimineren.
De helm is bedoeld als hoofdbescherming van de werkers op hoogte in de industrie, brandweer,
bouw e.d.
WAARSCHUWING
Deze helm kan de volledige bescherming alleen onder de voorwaarde bieden, dat ze goed
afgesteld is naar de maat van het hoofd van de gebruiker. De helm is zo gemaakt, dat ze de
impact bij het stoten door middel van de gedeeltelijke vervorming van de schaal en het
binnenwerk absorbeert; daarom mag een helm na een hevige stoot niet meer gebruikt worden,
ook al is de vervorming niet onmiddellijk zichtbaar.
De gebruikers van de helm moeten aanpassingen of verwijderen van bestanddelen van de helm
vermijden, tenzij het door de producent aanbevolen wordt.
De helm mag niet met verven, oplosmiddelen of lijm behandeld worden en ze mag ook niet met
stickers beplakt worden, behalve degene die met de instructies en gegevens van de producent
overeenkomen.
Voordat je de helm gaat gebruiken, moet je:
• Gebruiksaanwijzing goed lezen
• Het juiste gebruik van het product oefenen
• Kennis maken met de mogelijkheden en de beperkingen van het product
• Risico´s begrijpen die met het gebruik verbonden zijn
• Op de hoogte zijn van de levensduur van het product en hoe vaak de periodieke
controles plaats moeten vinden
Veronachtzamen of nalaten van deze regels kan tot ernstige schade of zelfs dood leiden.
BESCHRIJVING
(1) schaal, (2) ventilatieopeningen beschermd door metalen rooster, (3) gesp voor het
lampje, (4) verstelbare hoofdband met gewrichten voor verstellen, (5) verstelschroefje
van de hoofdband, (6) gesp voor het verstellen van de kinriem, (7) kinriem, (8) spanner
Materialen: schaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styren), binnenwerk: EPS (geëxpandeerd
polystyreen), stoffering: polyurethaanschuim, banden: polyamide
CONTROLE
Voordat je de helm gaat gebruiken moet je je verzekeren, dat de binnen- en buitenschaal geen
vervorming vertoont en dat de banden en hechtingen van de hoofdband niet beschadigd zijn.
Controleer het systeem van het verstellen op maat, vooral de spanner van de kinriem.
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WAARSCHUWING
Sterke stoot kan de helm fataal beschadigen, ook al zijn geen beschadigingen zichtbaar. Na
grote stoot dus de helm altijd buiten gebruik stellen.
Bij twijfels over de kwaliteit van het product a.u.b. contact opnemen met de firma Rock Empire
s.r.o. of het product buiten gebruik stellen.
OPZETTEN EN VERSTELLEN
Voorbereiding: Zet met behulp van de gewrichten van de hoofdband (4) het achterste gedeelte
van de helm in de juiste positie; de omvang van de helm kan je met behulp van het
verstelschroefje (5) vergroten.
Verstellen: zet de helm op het hoofd en met behulp van het verstelschroefje (5) verstel de
omvang van de band volgens de grootte van het hoofd. De gesp van de kinriem (6) onder de
oren trekken; ze kan echter ook voor of achter gezet worden, naar de wens van de gebruiker.
Vastmaken: Twee delen van de spanner (8) in elkaar zetten tot de slotjes in elkaar vallen. De
kinriem strak, maar comfortabel vast maken. Goed vastmaken zorgt ervoor dat de helm niet van
het hoofd afglijdt. De kinriem maak je weer los door de spanner (8) aan beide kanten te drukken.
Controle: Door het trekken aan de banden controleer je of de spanner (8) goed vastgemaakt is.
Let tijdens het gebruiken erop dat de helm juist opgezet is, want alleen op deze manier kan ze
maximale bescherming bieden.
TRANSPORT, BEWARING EN ONDERHOUD
Bij het inpakken van de helm elke druk en scherpe kanten vermijden.
Opslaan buiten bereik van uv-straling, vocht, chemicaliën, oplosmiddelen e.d.
De helm mag niet aan extreem hoge temperaturen blootgesteld worden, bv. in de auto aan het
directe zonlicht.
Verven, stickers en andere gelijkaardige toepassingen kunnen ongunstige invloed hebben op de
veiligheid van de helm.
Aanpassingen: vermijd elke aanpassing van de constructie van de helm en ook elke toevoeging
van niet-originele toepassingen.
Uitzondering is de installatie van een voorhoofdlamp met behulp van de gespen (3).
Reinigen en desinfectie:
De helm mag gewassen worden in lauw water met gewone zeep; bij het reinigen gebruik nooit
oplosmiddelen of andere chemicaliën. De helm mag niet in de wasmachine gewassen of in de
droogtrommel gedroogd worden.
ALGEMENE INFORMATIE
De helm mag niet langer dan 10 jaar na haar invoeren in bedrijf/inkoop gebruikt worden, of
eventueel als het product al in het kader van een systeem verouderd is.

Levensduur van het product: WAARSCHUWING
Metalen producten en plastic producten hebben levensduur van 10 + 5 jaar (5 jaar bewaring
volgens de gebruiksaanwijzing, 10 jaar na het eerste gebruik).
Indien een bevoegde persoon vaststelt, dat het product niet meer voor veilig gebruik geschikt
is, mag ze aanbevelen het product buiten gebruik te stellen ook al is de levensduur nog niet
afgelopen.
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Metalen producten en plastic producten moeten tenminste één keer in 12 maanden
gecontroleerd worden door de producent of door de persoon die bevoegd is om OOP-controle
van de derde categorie van de eenvoudige constructies door te voeren (verder alleen “bevoegde
persoon”), zoals bv. IRATA en SPRAT LEVEL3 enz. Deze controles moeten ook in geval van
buitengewone gebeurtenissen (val, agressieve chemische omgeving, mechanische schade of
twijfel van de gebruiker) doorgevoerd worden.
Indien je aan de goede toestand van de helm twijfelt, stel het onmiddellijk buiten gebruik
en lever hem ter liquidatie in.
GARANTIE
DE PRODUCENT geeft 3 jaar garantie op alle materiaal- en productiegebreken. De garantie
geldt niet voor gebreken ontstaan door gewone veroudering, verzuim, onjuiste manipulatie of
gebruik, verboden aanpassingen of onjuiste bewaring.
Ongevallen, schade, verzuim of gebruik, waarvoor deze helm niet bestemd is, worden door
deze garantie niet gedekt. DE PRODUCENT is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte
of toevallige schade, die met het gebruiken van onze producten samenhangt of een gevolg
daarvan is.
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