
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
строителна каска,  EN 379, арт. 65100 
 
Euro Protection, Sacla, France, гр. Лион, тел. +33  4 72 26 59 60 
Тази каска е ссертифицирана от L’UTAC (френска нотифицирана организация №0069) 
Po Box 212, 91311 MONTLHERY cedex, France 
За да осигури достатъчна защита, тази каска трябва да отговаря на размерите на главата на 
носещия. 
Каската е изработена да поглъща енергията получена по време на удар, чрез частично  
разрушаването или частичното повреждане на корпуса и системата за защита въпреки,  че 
такива повреди не се виждат винаги,  каската претърпяла сериозен удар задължително  се 
сменява с нова. 
Обръща се внимание  на ползвателите  също  към опасностите, които могат да възникнат при 
модифициране или сменяване  на оригинални компоненти на каската, с такива различни от тези 
препоръчани от производителя на каските. Каската не трябва да се присособява за прикачане на 
аксесоари, които не се препоръчват от производителя.  
Да не се използват бои, разтворители, лепила, самозалепващи се етикети, освен тези в 
съответствие с инструкциите на производителя. 
Тази каска отговаря на следните изисквания (ако те са маркирани от вътрешната страна  на 
козирката): 
-200С: поглъщане на удар и устойчивост на проникване при много ниска температура; 
-ММ: устойчивост на пръски разтопен метал 
Датата на производство е отбелязана под козирката. 
Продължителността на употреба на каската е 60 месеца. 
Тази продължителност може да се намали от: 

 Неправилна употреба 
 Неправилно съхранение. 

Каската трябва да се съхранява в хладни помещения, защитена от източници на  пряка слънчева 
светлина. 
Всяка каска, която е била подложена на каквата и да било повреда, видима или не, трябва да се 
бракува. 
Почистването, дезинфектирането и поддръжката на всички каски, трябва  единствено да се 
извършва със сапунене вода. 
Регулиране: 
-Обиколка на главата от 53 см до 61 см, с отклонение в двете посоки  2 мм 
-височината на носене се регулирап само  чрез страничните пластмасови ленти . 
Тази каска е съвместима само със следните аксесоари: 
Подбрадник (кат № 65150) - Адаптор за каска за екрани (кат № 60705) 
      - Адаптор + носач за екран (кат № 60706+60707) 
      -Екран от метална решетка (кат № 60720-60721) 

-Защитни екрани (кат № 60710-60711) 
-Средствао за защита на слуха (антифон, кат № 60750-32100) 
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