
Přilba 5-RS CLIMAX

Přilba 5-RS byla vyrobena dle normy EN 397, a splňuje požadavky na zdraví a ochranu.

Ochrana a používání
Ochranná přilba 5-RS by měla být používána:
- pro ochranu proti nárazu předmětů jako jsou kameny, cihly a jiné
- v zednictví a stavebnictví
- v práci, kde je riziko elektrického výboje do 440 V 
- pracovní teplota je mezi -10°C a +50°C

Instrukce pro použití přilby
Pozice ochranné přilby na hlavě je upevněna popruhem uvnitř přilby a potním páskem na čele.
Efektivní využití je, když nastavíte krční pásek, aby nemohla přilba sklouznout.
Výška se může nastavit jednou ze třech pozic pro použití.
Ochrannou přilbu by nemělo upravovat náhodně přidané příslušenství, které není doporučené přímo od 
výrobce. Nevrtejte ventilační otvory, když provádíte elektrické práce.

Inspekce
Před použitím přilby musí být prohlédnuta a zkontrolována, že popruhy jsou zakotvené dobře a chránící 
pásky jsou v dobrých podmínkách.

Skladování a doprava
Když není přilba používána, měla by být  v originálním balení a v sáčku ve skladu nebo u dopravce. 
Ochranná přilba musí být skladována na suchém místě mimo tepelné zdroje a mimo přímé sluneční záření.

Čistění
Na čistění skořepiny u přilby a popruhu použijte navlhčený hadřík s prostředkem, který má 25% roztoku 
alkoholu ve vodě.

Životnost
Životnost ochranné přilby jsou 2 roky při denním použití. Při příležitostném použití je životnost 4 roky.
V dalším případě ochranná přilba musí být přezkoušena proti defektům a prasknutím.

Vnitřní popruhy přilby
Popruh ochranné přilby je vyměnitelný, je bílý. má 6 pásků. Potní pásek je také vyměnitelný. Popruh i potní 
pásek lze objednat u výrobce.
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