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Capacete para alpinismo e montanhismo (Via ferrata) 
 
EXTENSAO DE UTILIZAÇÃO 
Capacete para alpinismo, espeleologia, canyoning e via ferrata 
Não use o produto para as atividades para as quais não está destinado. 
O uso de capacete pode reduzir de modo considerável os riscos relacionados às atividades em 
altura, no entanto, não os elimina. 
No impacto forte o capacete deforma-se para absorver ao máximo a energia. Às vezes, de tal 
forma que acaba completamente destruído. A extensão da deformação pode ser tal que não seja 
possível continuar a usar o capacete. 
 
AVISO 
Atividades relacionadas ao uso do capacete são perigosas. Cada usuário é responsável pelos 
seus atos. 
Antes de uso do capacete é necessário: 

• Consultar o modo de emprego. 
• Treinar o uso correto do produto. 
• Familiarizar-se com as possibilidades do produto e os limites do seu uso. 
• Perceber os riscos relacionados ao seu uso. 

A omissão ou violação de alguma das regras presentes pode resultar em ferimentos graves ou 
morte. 
 
DESCRIÇÃO 
(1) Casco, (2) Rodela de ajuste, (3) Francalete, (4) Fivela de fixação (5) Fivela de ajuste do 
francalete (6) Fivela para fixar a lanterna, (7) Respiradouros. 
Materiais: casco ABS (acrilonitrila butadieno estireno), acolchoamento espuma de poliuretana 
e polistireno, cintas de poliéster. 
 
Inspeção 
Antes de cada uso verifique que a parte interior e exterior do casco não mostre nenhuma fissura 
ou deformação e que as cintas e a costura da banda de cabeça não estejam deterioradas. 
Verifique o sistema de ajuste de tamanho, sobretudo a fivela do francalete. 
 
AVISO  
Um impacto forte pode causar as deteriorações irrecuperáveis até mesmo sem traços de 
deterioração visíveis. Após um impacto forte deixe de usar o capacete atingido 
Se tiver qualquer dúvida em relação ao estado do produto, contacte a empresa Rock Empire 
s.r.o., ou deixe de usar o produto em questão. 
 
COLOCAÇÃO E AJUSTE 
Preparação - usando a roleta de ajuste (2), alargue a circunferência do capacete. 
Ajuste - coloque o capacete na cabeça e com a roleta de aperto (2), aperte a circunferência do 
arnês conforme o tamanho da cabeça. Baixe a fivela de ajuste do francalete (5) abaixo das 
orelhas; é igualmente possível ajustar para frente ou para trás segundo as necessidades do 
usuário. 
Fechamento - insira uma peça da fivela de fixação (4) na outra até os ganchos engatarem. 
Aperte bem o francalete , mas que estejade modo confortável. O aperto correto garante que o  
 



  

www.rockempire.cz 

 
 
capacete não deslize da cabeça. O francalete desaperta-se apertando ambos os lados da fivela 
(4). 
Inspeção -   o fechamento correto da fivela (4) puxando as  cintas. 
Durante o uso tenha cuidado com a posição correta do capacete porque apenas assim pode 
oferecer a proteção máxima. 
 
 
 
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO 
Sempre embale o capacete de tal modo que não esteja sob os  efeitos de pressão e de bordas 
agudas. 
Armazene o capacete ao abrigo dos raios UV, humidade, substâncias químicas, solventes, etc. 
Não exponha o capacete à temperaturas elevadas, como por exemplo, ao sol direto dentro de 
um veículo. 
As tintas, autocolantes e outras aplicações semelhantes podem ter efeitos prejudiciais à 
segurança do capacete. 
Arranjos  - evite quaisquer  arranjos da estrutura do capacete bem como as instalações 
posteriores de quaisquer acessórios, etc. 
Existe apenas uma exceção que é a instalação da lanterna frontal com o uso de fivelas (6). 
Limpeza - é possível lavar o capacete com água morna e sabão normal, nunca use os solventes 
ou outras substâncias químicas. Não lave e deixe secar o capacete nas máquinas automáticas. 
O capacete é fornecido em um saco de polietileno e papelão. 
 
INFORMAÇÃO GERAL 
Vida útil e inspeções 
A vida útil dos produtos de plástico é 10 + 5 anos (5 anos de armazenagem conforme as 
instruções, 10 anos a partir do primeiro uso). Se a pessoa habilitada constatar que o produto já 
não está apto para o uso seguro,  é da sua competência recomendar que este produto seja 
excluído do uso apesar de que, de facto, a vida útil ainda não tenha expirado.  
Os produtos de plástico devem ser examinados 1 vez a cada 12 meses,  no mínimo, pelo 
fabricante ou pela pessoa habilitada para executar a inspeção de equipamento de proteção 
individual de categoria III, estruturas simples (a seguir designado pessoa habilitada), como por 
exemplo IRATA ou SPRAT LEVEL 3 etc. Estas inspeções deveriam ser executadas também 
nos casos dos acontecimentos imprevisíveis (queda, ambiente químico agressivo, deterioração 
mecânica ou dúvidas do usuário). 
 
Logo que tenha dúvidas relacionadas ao estado do capacete, deixe de o usar e entregue-o à 
liquidação. 
Envelhecimento do produto - há muitas razões para considerar o produto obsoleto. Por 
exemplo, alterações das normas e regulações, desenvolvimento de novas técnicas, 
incompatibilidade com outros elementos do equipamento, etc. 
 
GARANTIA 
Os defeitos da fabricação e do material são cobertos por garantia de 3 anos A garantia não 
cobre os defeitos formados por desgaste habitual, oxidação, modificações e arranjos do produto, 
manutenção e armazenagem errados, deteriorações causadas em acidentes ou por negligência e 
forma de uso para a qual o produto não foi designado. 
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O fabricante não assume a responsabilidade pelas consequências diretas, indiretas ou acidentais 
nem pelos danos ocorridos durante o uso deste produto. 
 
 


