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Instrukcja użytkownika 
 

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję zanim użyjesz przyłbicy.  
 

Instrukcja odnosi się do 
produktu: 

1148 Jednorazowa przyłbica ochronna z opaską  

   
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 zatwierdzony w 
Wielkiej Brytanii: 

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 przyłbicy przed użyciem.  
2. Umieść przyłbicę na głowie, dostosuj pozycję opaski tak, aby przyłbica była zamocowana wygodnie oraz bezpiecznie 

na głowie.  
3. Zdejmij i wyrzuć po każdym użyciu zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami dotyczącymi utylizacji odpadów. 

Uwaga: Opaska na głowę zawiera naturalny lateks w całości pokryty przez poliester, który może powodować reakcje u 
użytkowników z wrażliwością na naturalny lateks.  

 
DOPASOWANIE I ROZMIARY – Produkt ma jeden uniwersalny rozmiar. Podczas użytkowania upewnij się, że przyłbica jest 
dobrze dopasowana. Aby założyć i zdjąć produkt: 

1148 
Umieść przyłbicę na głowie, dostosuj pozycję opaski tak, aby przyłbica była zamocowana wygodnie oraz bezpiecznie 
na głowie. 

 
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 skonsultować się ze specjalistą.  
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT – Przed użyciem, przechowuj przyłbicę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od 
temperatur ekstremalnych. Nigdy nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przyłbicy. Przechowuj w ciemnym miejscu z dala od 
promieni słonecznych.  
 
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 – W przypadku uszkodzenia przyłbicy, NIE będzie ona zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony, dlatego nie 
powinna być natychmiastowo zastąpiona. Jest to przedmiot jednorazowy, naprawa jest niemożliwa. Nigdy nie używaj 
uszkodzonego produktu. 
 
CZYSZCZENIE – Produkt jednorazowy. Zutylizować i zastąpić po każdym użyciu.  


