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BRUGEROPLYSNINGER

BRUG: Denne hårde arbejdshat beskytter ikke mod faldende/kastede 
genstande eller hængende last i bevægelse og må ikke bruges i stedet 
for en industrisikkerhedshjelm som beskrevet i EN 397 eller ANSI Z89. 
Den hårde arbejdshat er lavet til at optage energien fra et slag gennem 
en delvis ødelæggelse eller skade på hjelmen. Selv om sådanne skader 
ikke er umiddelbart synlige, skal enhver hård arbejdshat, der har været 
udsat for kraftige slag, udskiftes. For at yde tilstrækkelig beskyttelse 
skal hatten passe eller tilpasses til brugerens hovedstørrelse. Hattens 
originale komponenter må ikke ændres eller fjernes for at påsætte 
løse dele, medmindre dette anbefales af producenten. Der må ikke 
anvendes maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklæbende 
mærkater, medmindre det sker på producentens anvisninger. 

KORREKT BÆRING AF HJELMEN: For at yde korrekt beskyttelse skal 
denne hårde arbejdshat bæres med den yderste del vendt fremad.  
Sæt den hårde arbejdshat på hovedet, så den hviler på hovedissen,  
og vippet bagud, så den yderste del ikke hindrer brugerens udsyn.

EFTERSYN OG PLEJE: Denne hårde arbejdshats levetid afhænger 
af mange faktorer som: kulde, varme, kemikalier, sollys og misbrug. 
Den skal efterses hver dag for tydelige tegn på revner, skørhed eller 
skader. Produktionsdatoen er mærket på hver enkelt hårde arbejdshats 
skal. Under normale omstændigheder skal denne hårde arbejdshat 
yde tilstrækkelig beskyttelse i 5 år. Skallen skal rengøres/desinficeres 
ved aftørring med en klud fugtet med tyndt og mildt sæbevand og 
lufttørring. Der må ikke bruges stærke eller skurende kemikalier. Hvis 
den hårde arbejdshat ikke kan rengøres med denne metode, skal den 
udskiftes. Følg anvisningerne på den indvendige mærkat med pleje 
af stofdækket. Når den hårde arbejdshat ikke anvendes, skal den 
opbevares skærmet mod direkte sollys og uden kontakt med kemikalier 
eller væsker. Vær omhyggelig med ikke at tabe den hårde arbejdshat. 

ADVARSLER: Når denne hårde arbejdshat bæres korrekt, vil den 
begrænse udsynet opad. Omvendt vil det forringe beskyttelsen 
væsentligt, hvis den vippes for langt bagover. I henhold til de 
europæiske sundheds- og sikkerhedskrav skal brugeren informeres 
om, at hvis den hårde arbejdshat kommer i kontakt med brugerens 
hud, kan det fremkalde allergiske reaktioner hos personer med sart 
hud. Hvis dette er tilfældet, skal bæreren tage den hårde arbejdshat 
af og rådspørge en læge. Ingen af de materialer, der anvendes i 
konstruktionen af denne hårde arbejdshat, har kendte indvirkninger  
på brugerens hygiejne eller helbred.

KORREKT TRANSPORT: Ved transport af den hårde arbejdshat skal 
der anvendes emballage, der minimerer udsættelsen for direkte sollys, 
kemikalier eller væsker og ekstreme temperaturer. Emballagen skal 
også beskytte den hårde arbejdshat mod for store udvendige kræfter 
eller tryk, der kan forringe dens ydeevne.

HARMONISERET STANDARD: Overholder EN 812:2012

FARER, SOM DENNE HÅRDE ARBEJDSHAT ER BEREGNET TIL AT 
BESKYTTE MOD:
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EU Direktiv 89/686/ECC, Tillæg II Paragraffer i denne Europæiske 
standard

1.2.1 Fravær af farer og andre 
iboende irritationsmomenter

4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3

1.3.1 Tilpasning til brugerens 
skikkelse

4.5

1.3.2 Lethed og 
konstruktionsstyrke

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1

1.4 Informationer oplyst af 
producenten

7

2.2 Personlige værnemidler, der 
inddækker de kropsdele, der skal 
beskyttes

4.2, 4.3

2.4 Personlige værnemidler, der 
ældes

7.2.3 e)

2.12 Personlige værnemidler, 
der bærer et eller flere 
identifikationsmærker med 
direkte eller indirekte relation til 
sundhed og sikkerhed

7

3.1.1 Slag som følge af fald 
eller fremstående genstande og 
kollisions mellem kropsdele og 
en forhindring

5.1.1, 5.1.2


