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ANVÄNDARINFORMATION

ANVÄNDNING: Den här stötskyddshjälmen ger inte skydd mot skador 
från fallande/kastade föremål eller hängande laster i rörelse, och den 
får inte användas istället för en riktig skyddshjälm enligt EN 397 eller 
ANSI Z89. Stötskyddshjälmen är gjord för att ta upp energin från en 
delvis förstörande eller skadande stöt mot skalet. Även om en sådan 
skada kanske inte syns tydligt, ska en stötskyddshjälm som utsatts  
för en hård stöt bytas ut. För att ge ett bra skydd måste hjälmen  
passa eller justeras in till användarens huvud. De ursprungliga delarna 
får inte ändras eller tas bort eller anpassas för att montera tillbehör,  
såvida dessa inte rekommenderas av tillverkaren. Målarfärg, 
lösningsmedel, lim eller klisteretiketter får inte appliceras om inte 
tillverkaren beordrar detta. 

KORREKT ANVÄNDNING: För att ge ordentligt skydd måste 
stötskyddshjälmen bäras med skärmen framåt. Sätt hjälmen på 
huvudet så att den sitter ordentligt på huvudet och lutad bakåt  
så att inte skärmen begränsar användarens synfält.

KONTROLL OCH SKÖTSEL: Stötskyddshjälmens hållbarhet påverkas 
av många faktorer, såsom kyla, värme, kemikalier, solljus och 
felaktig användning. Kontrollera varje dag att den inte visar tecken 
på sprickor, skörhet eller skador. Tillverkningsdatum anges på skalet 
till alla stötskyddshjälmar. Under normala förhållanden ska den 
här stötskyddshjälmen ge ett bra skydd i 5 år. Skalet bör rengöras/
desinficeras genom att torkas med en trasa fuktad med ett milt 
rengöringsmedel och lufttorkas. Starka eller slipande kemikalier får inte 
användas. Om stötskyddshjälmen inte kan rengöras på rätt sätt ska den 
bytas ut. Följ instruktionerna på etiketten inuti hjälmen för skötsel av 
tyghöljet. När stötskyddshjälmen inte används ska den förvaras så den 
inte utsätts för direkt solljus eller kommer i kontakt med kemikalier 
eller vätskor. Se till att du inte tappar stötskyddshjälmen. 

VARNINGAR: När stötskyddshjälmen bärs på rätt sätt begränsas 
synfältet uppåt, och om den bärs för mycket bakåtlutad minskas dess 
skyddsförmåga betydligt. Enligt europeiska krav gällande hälsa och 
säkerhet ska användaren informeras om att stötskyddshjälmen kan ge 
känsliga personer allergiska reaktioner om den kommer i kontakt med 
huden. Om detta händer ska användaren ta av sig stötskyddshjälmen 
och kontakta läkare. Inget av de material som används vid tillverkning 
av den här stötskyddshjälmen har någon känd effekt på användarens 
hygien eller hälsa.

KORREKT TRANSPORT: Vid transport av stötskyddshjälmen, använd 
förpackningsmaterial som minimerar kontakt med direkt solljus, 
kemikalier eller vätskor, samt extrema temperaturer. Förpackningen ska 
också skydda stötskyddshjälmen från starka krafter eller tryck utifrån 
som kan ha en negativ inverkan på hjälmens skyddsfunktion.

HARMONISERAD STANDARD: Överensstämmer med EN 812:2012

RISKER SOM STÖTSKYDDSHJÄLMEN SKA SKYDDA MOT:
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www.ergodyne.com

EU-direktiv 89/686/ECC, Bilaga II Klausuler till denna europeiska 
standard
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