
INOFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Wszywka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i 
ikony, które występują równocześnie na wszywkach oraz w Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do konkretnego produktu. 
Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425, EN812 : 2012.

UWAGA: TEN PRODUKT NIE JEST PRZEMYSŁOWYM HEŁMEM OCHRONNYM 
UŻYTKOWANIE CZAPKI ANTYSKALPOWEJ
Ta czapka antyskalpowa nie chroni przed skutkami, jakie mogą spowodować spadające lub rzucone przedmioty, jak również 
poruszające się zawieszone ładunki. Nie wolno jej używać zamiast przemysłowego hełmu ochronnego zgodnego z EN397. 
Zadaniem tej czapki jest pochłonięcie energii uderzenia poprzez częściowe lub całkowite uszkodzenie skorupy. Nawet wtedy, gdy 
takie uszkodzenie nie jest widoczne należy zawsze wymienić czapkę po silnym uderzeniu.
Czapka zapewni odpowiedni poziom ochrony, gdy jej rozmiar będzie odpowiedni dla rozmiaru głowy użytkownika. Każda 
modyfikacja lub zastąpienie części czapki przez inne elemety może spowodować zagrożenie dla użytkownika. Nie wolno na niej 
stosować farb, lakierów, rozpuszczalników, nalepek samoprzylepnych albo półprzylepnych.
DOPASOWANIE I PRZEGLĄD CZAPKI ANTYSKALPOWEJ
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tą czapkę należy nosić w odpowiedni sposób daszkiem do przodu oraz 
dobrze dopasowaną do rozmiaru głowy użytkownika. Zakres regulacji z tyłu czapki wynosi od 54 cm do 59 cm po obwodzie głowy. 
Okres użytkowania i przechowywania tej czapki jest uzależniony od warunków i czynników takich jak zimno, gorąco, oddziaływan-
ie środków chemicznych, światło słoneczne lub niewłaściwy sposób użytkowania. Przeglądu czapki należy dokonywać codziennie 
w celu wykrycia ewentualnych oznak pęknięć lub uszkodzeń. Data produkcji jest oznakowana na skorupie każdej czapki. Jedynie 
czapka pozbawiona wad może być używana do zapewnienia ochrony. W normalnych warunkach czapka powinna zapewnić 
optymalny poziom ochrony przez okres od 2 do 3 lat od daty pierwszego użycia albo 5 lat od daty produkcji.
PRZEGLĄD I KONSERWACJA CZAPKI ANTYSKALPOWEJ
Ta czapka powinna być czyszczona / dezynfekowana miękką ściereczką zwilżoną w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. 
Następnie należy ją wolno osuszyć na powietrzu. Nie wolno używać silnych lub żrących środków chemicznych. Jeżeli czapka nie 
może zostać w ten sposób oczyszczona, należy ją wymienić. Czapka nieużywana oraz w czasie transportu powinna być przechowy-
wana w pojemniku z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz od środków chemicznych, płynów i przedmiotów ostrych, 
które mogą spowodować jej uszkodzenie lub deformację. Nie ma konieczności przechowywania czapki w woreczku.
Zgodnie z europejskimi przepisami odnoszącymi się do zdrowia i bezpieczeństwa w czasie pracy należy poinstruować 
użytkownika, że czapka może spowodować reakcje alergiczne u osób uczulonych. W takiej sytuacji należy opuścić strefe 
zagrożenia, zdjąć czapkę i skonsultować się z lekarzem. Żaden z materiałów użytych do produkcji tej czapki nie jest uznawany za 
niebezpieczny dla zdrowia. 

OZNAKOWANIA:
1) Identyfikacja Producenta
2) Rok i miesiąc produkcji
3) Zakres regulacji rozmiarów
4) Norma CE
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NAZWA I ADRES JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ WYDAJĄCEJ CERTYFIKAT
INSPEC INTERNATIONAL LTD, NOTIFIED BODY NR 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL – 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100  
CHATELLERAULT-FRANCE – NOTIFIED BODY NR  2754
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Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

INSPEC : PW59/PW69/PW79/PW89  ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL: PS59
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