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BJERG-KLATRING OG VIA. FERRATA TREKKINGS HJELM 
 
Række af brug  
Hjelm til klatring, huleudforskning, kløfting og via ferrata dette produkt må ikke anvendes til 
aktiviteter, som det ikke er beregnet til. Brug af hjelm kan markant reducere risiko i 
forbindelse med aktiviteter på højder, men kan ikke helt fjerne dem. 
Under større indflydelse, kan hjelmen deformerer at absorbere den størst mulige mængde 
energi. Det kan deformere så meget, at det vil blive helt ødelagt. Deformation kan være af en 
sådan art, at hjelmen ikke kan bruges længere. 
 
ADVARSEL  
Aktiviteter forbundet med brugen af hjelmen er farlige. Du er ansvarlig for dine egen 
handlinger. 
Før brug af hjelm er det nødvendigt at:  

• Læse brugsanvisningen.  
• Praksis korrekt brug af produktet.  
• Bliv fortrolig med produktets muligheder og begrænsninger i dets anvendelse 
• Forstå de risiko, der er forbundet med brugelsen. 

Forsømmelse eller misligholdelse af disse regler kan medføre alvorlig personskade eller 
dødsfald.  
 
VAREBESKRIVELSE   
(1) Shell, (2) Justering (3) hagerem (4) fastgørelsesskruer spændet (5) hagerem klemmen 

(6) clips til fastgørelse af lys, (7) ventilationshuller. 
MATERIALE   
ABS-shell (acrylonitril butadien styren), polyurethan stødabsorberende og polystyren skum, 
polyester stropper.  
 
INSPEKTION  
Før hver brug skal du sørge for, at de indvendige og udvendige kappe ikke udviser revner 
eller deformation og, at stropper og hovedbøjle sammenføjning ikke er beskadiget. Kontroller 
de indstillinger af størrelse system, især af hagerem spænde. 
 
ADVARSEL  
Et hårdt slag kan uigenkaldeligt ødelægge hjelm uden synlige tegn på skader. Efter stor 
indflydelse, afbrydes brugen af hjelmen. Hvis du er i tvivl om produktets tilstand, skal du 
kontakte Rock Empire, Ltd. , eller kassere produktet ved brug. 
 
OPSÆTNING OG TILBEREDNING   
Brug indstillingshjulet (2) til at udvide den omkreds af hjelmen. Indstillinger: Sæt hjelm på 
hovedet, og brug indstillingshjulet (2), stram perimeter til hovedstørrelser. Træk hagerem 
klemmen (5) under øret. Det kan også sættes frem eller tilbage, alt efter brugernes behov. 
 
Fastgørelse: Skub de to dele af klemning stropper (4) ind i hinanden, indtil gribekløerne 
indkobles. Spænd hagerem fast, men komfortabelt. Korrekt tilspænding sikrer, at der ikke er 
noget slip for hjelm. For at spænde hagerem, tryk på den spænder på begge sider (4) 
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Tjeck:  Tjeck altid korrekt fastgørelse af spændet (4) ved at trække i stropperne. Under brug, 
skal du sørge for, at hjelmen er indstillet korrekt, for først der kan det give maksimal beskyttelse. 
 
TRANSPORT, OPBEVARING OG  VEDLIGEHOLDELSE  
Pak hjelmen så det ikke påvirkes af nogen form for pres eller skarpe kanter. Opbevar hjelmen 
væk fra UV-stråler, fugt, kemikalier, opløsningsmidler osv. udsæt ikke hjelm til høje 
temperaturer, f.eks. i direkte sollys i et køretøj. Maling, klistermærker og andre lignende 
programmer kan påvirke sikkerheden fra hjelmen. 
 
Ændringer:  Undgå enhver ændring af hjelm design samt installation af tilbehør osv. Den 
eneste undtagelse er installation af en forlygte med clipsen (6)  
Rengøring: Hjelmen kan rengøres med lunkent vand og almindelig sæbe, brug aldrig 
opløsningsmidler eller andre kemikalier. Må ikke vaskes og tørres hjelm i en vaskemaskine. 
Hjelmen leveres i en polyethylenpose papir og karton. 
 
GENERELLE OPLYSNINGER  
Liv og kontrol af plastprodukter er 10 + 5 år (5 år for oplagring i overensstemmelse med 
instruktionerne, 10 år fra den første). Hvis den person, der har faaet tilladelse godtgoer, at den 
pågaeldende vare ikke er egnet til yderligere sikker brug det er kompetente til at anbefale 
inaktivering af yderligere brug af produktet selv før forløbe i sin levetid. Metal og plastik 
produkter skal kontrolleres mindst en gang i 12 måneder fra producenten eller en person, der 
er bemyndiget til at foretage inspektion af PPE af kategori III og enkel struktur (i det følgende 
benævnt "autoriseret person") såsom IRATA og SPART niveau 3 osv. Disse inspektioner bør 
også udføres i tilfælde af nødsituationer (falde, aggressive kemiske miljø, mekaniske skader 
eller tvivl om brugeren). 
 
Når du er i tvivl om stausen af hjelmen, kassér det og put det i skraldet.  
 
Ældring af vare:  Der er mange gode grunde til at betragte produktet som forældet. F. eks. 
ændringer i love og regler, udvikling af nye teknologier, uforenelighed med andre komponenter 
til udstyr osv. 
 
GARANTI 
FABRIKANTEN  yder garanti på 3 år for defekter i materialer og udførelse. Garantien omfatter 
ikke fejl forårsaget af normal slitage, uagtsomhed, uprofessionel håndtering, forkert brug, 
forbudte ændringer og dårlig opbevaring. Ulykker, skader, uagtsomhed, og brug af hjelm er 
ikke særskilt er ikke omfattet af denne garanti. 
 
FABRIKANTEN  er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller hændelige skader i forbindelse 
med brug af vores produkter eller som følge heraf. 
 


