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Instrukcja użytkownika 

 

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję zanim użyjesz przyłbicy. 

 
Instrukcja odnosi się do 
produktu: 

1145 Przyłbica ochronna zestaw 

 1146 Zapasowe osłony 
 

Producent: Premium Plus (Dongguan) Limited 
 No. 1 Industrial Area, 

Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
People's Republic of China 

Jednostka notyfikowana UE: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, 
Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).  

  

Organ zatwierdzający w UK: Module B and C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Deklaracja zgodności: www.premiumplushk.com 

 
Produkt jest sklasyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) kategorii III przez Europejskie Rozporządzenie w sprawie ŚOI (EU) 2016/425 
i Regulacje ŚOI (EU) jak wprowadzono do prawodawstwa UK a następnie zintegrowano. Zostało udowodnione że produkt jest zgodny z 
rozporządzeniami poprzez testowanie wobec standardów wyznaczonych przez zharmonizowaną Normę Europejską i Normę EN 166:2001(patrz 
poniżej). 
 
Ten produkt został zaprojektowany aby zapewnić ochronę przed kontaminacją drobnoustrojów drogą kropelkową, które mogą stanowić zagrożenie 
biologiczne. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element Środków Ochrony Indywidualnej nie może zapewnić pełnej ochrony i 
należy zawsze zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem. Nigdy nie stosuj tego 
przedmiotu jako ochrony przeciw innym czynnikom do których produkt nie jest przeznaczony i przetestowany. 
 
WYDAJNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU – Produkt został przetestowany zgodnie z EN 166: 2001 Klauzula: 6 ¦ Konstrukcja: 7.1.1 ¦ 
Pole widzenia; 7.1.2.1 ¦ Moce refrakcyjne; 7.1.2.2 ¦ Transmitancja; 7.1.2.3 ¦Dyfuzja światła; 7.1.3 ¦ Jakość materiału 7.1.4.2 ¦ Zwiększona 
wytrzymałość; 7.1.5.1 ¦ Stabilność w podwyższonych temperaturach; 7.1.7 ¦ Odporność na zapłon;7.2.4 ¦ Krople i rozpryski płynów 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI –  
Do ochrony osobistej przeciwko kroplom i rozpryskom: 

1. Zdejmij folię ochronną po obu stronach osłon (małej i dużej) przed użyciem.  
2. Przymocuj dużą osłonę używając uchwytów znajdujących się w ramce przyłbicy. 
3. Przełóż małą osłonę przez otwór na szczycie ramki przyłbicy zaokrągloną stroną w dół. Użyj wyżłobień aby przymocować osłonę do 

ramki.  
4. Załóż przyłbicę na głowę i dostosuj odpowiednio sznurek regulujący. 

W celu ponownego użycia należy zapoznać się z sekcją „CZYSZCZENIE” poniżej. 
 
DOPASOWANIE I ROZMIARY – Produkt ma jeden uniwersalny rozmiar. Podczas użytkowania upewnij się, że przyłbica jest dobrze dopasowana. 
Aby założyć i zdjąć produkt: 

1145/ 
1146 

1. Załóż przyłbicę na głowie i dostosuj odpowiednio sznurek regulujący. 

 
KOMPATYBILNOŚĆ – Aby zoptymalizować funkcję ochronną, jest konieczne aby używać produktu razem z odpowiednimi 
rękawiczkami/fartuchem/maską. W tym wypadku, przed przystąpieniem do czynności związanej z ryzykiem, skonsultuj się ze swoim przełożonym w 
celu upewnienia się że wszystkie przedmioty ochronne są dopasowane i odpowiednie do danej sytuacji. Uwaga – Części przyłbicy, które mają 
kontakt z Twoją skórą, mogą doprowadzić do reakcji alergicznej. W takiej sytuacji należy zaprzestać korzystania z przyłbicy i skonsultuj się z 
specjalistą. 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT – Kiedy produkt nie jest używany, przechowuj go w miejscu z dobrą wentylacją z dala od ekstremalnych 
temperatur. Nigdy nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Jeżeli to możliwe, unikaj nadmiernego składania, nie odkładaj przyłbicy 
stroną zewnętrzną skierowaną do powierzchni, najlepiej przechowywać produkt w pozycji pionowej. Jeżeli produkt jest mokry, poczekaj na jego 
całkowite wyschnięcie przed umieszczeniem w magazynie. Przechowuj przyłbicę z dala od światła słonecznego.  
 
OKRES PRZYDATNOŚCI – Okres przydatności do użycia przyłbicy określono na 3 lata. Czas użytkowania jest zależny od warunków użycia. 
Przyłbica powinna być zutylizowana i zastąpiona kiedy została uszkodzona lub zarysowana w sposób, który uniemożliwia bezpieczne użytkowanie.  
 
NAPRAWA – Jeżeli osłona lub ramka przyłbicy zostaną uszkodzone, nie będą dostarczać optymalnego poziomu ochrony, dlatego powinny być 
niezwłocznie zastąpione. Osłony zapasowe to produkt z kodem 1146. Nigdy nie używaj zniszczonych produktów.  
 
CZYSZCZENIE – Używaj tylko rekomendowanych metod czyszczenia 

1. Zdemontuj osłonę od ramy.  
2. Spłucz zanieczyszczenia z przyłbicy.  
3. Użyj substancji 2 w 1 do czyszczenia powierzchni albo ściereczki czyszczącej aby wyczyścić i zdezynfekować wszystkie części. Nigdy 

nie używaj substancji czyszczących zawierającej rozpuszczalniki. 
4. Upewnij się że wszystkie części są dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane. 
5. Po czyszczeniu, wytrzyj zalegający środek dezynfekujący i osusz części używając czystego ręcznika papierowego albo ściereczki z 

mikrofibry.  


