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Informace ohledně dalších jazyků najdete v kapitole 9 příslušného návodu.
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1.1

Bezpečnostní pokyny
Řádné použití
Přilba F2 X-TREM - dále označovaná přilba – je víceúčelová přilba vhodná pro různé aplikace podle
následujících norem:
- EN 16471:2014 Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
- EN 16473:2014 Přilby pro technické zásahy
- EN 12492:2012 Přilby pro horolezce
Výstraha!

-

Stanovenou bezpečnost poskytovanou přilbou lze zajistit pouze když je přilba správně
sestavena a nasazena – odnímatelné části se nesmí používat samostatně.
Platnost certifikátu o typové zkoušce ES nemusí být dodržena, pokud bude přilba, která dle
označení splňuje danou evropskou normu, vybavena jiným osobním ochranným prostředkem
nebo příslušenstvím (jiným, než které dodává výrobce přilby pro použití s přilbou).
Přilba splňuje požadavky dané evropské normy na připevnění jen v případě, je-li použit
podbradní pásek dodaný výrobcem přilby a je-li nastaven podle pokynů v tomto návodu.
Přilba pohltí energii nárazu, přičemž dojde k její částečné destrukci nebo poškození. Přestože
takové poškození nemusí být okamžitě patrné, každou přilbu, která prodělala silný náraz, je
potřeba vyměnit.
Nepoškozujte, neupravujte ani neodstraňujte žádné originální komponenty přilby, pokud to MSA
nedoporučuje. Přilby nesmí být upravovány pro připevnění příslušenství jiným způsobem, než
doporučuje MSA.
Přilba není vhodná jako motocyklová přilba.
Přilba neposkytuje ochranu při hašení požárů v budovách a při uvěznění požárem.

Je nezbytně nutné, abyste si před použitím produktu prostudovali a posléze dodržovali tento návod k
použití. Zvláště pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a informace o použití a obsluze
produktu. K bezpečnému použití je třeba brát v úvahu též národní zákonné předpisy platné v zemi
uživatele.
Alternativní použití nebo použití vymykající se zde uvedené specifikaci se považuje ze nevhodné
použití. Totéž platí zvláště pro neautorizované modifikace produktu a pro případy, kdy byl produkt
uveden do provozu jinou osobou než odborníkem MSA nebo autorizovanou osobou.
Likvidace požárů v otevřeném terénu
Poskytuje ochranu horní části hlavy zejména proti účinkům nárazu, průrazu, tepla, plamenů a žhavých
uhlíků při hašení požárů a souvisejících činnostech (např. řezání dřeva) v otevřeném terénu.
Technické zásahy
Poskytuje ochranu horní části hlavy zejména proti účinkům mechanických rizik, např. nárazu a
průrazu, plamenů, elektrických a chemických nebezpečí během, mimo jiné, následujících aktivit:
- Dopravní nehody, železniční nehody (např. vyprošťování)
- Práce ve zhroucených budovách a v jejich okolí
- Přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, atd.)
- Nehody s nebezpečnými materiály (např. použití pod protichemickým oděvem)
- První pomoc/pohotovost, policejní zásahy
- Záchrana shora

1.2

CZ

Informace o odpovědnosti
MSA nenese odpovědnost za případy, kdy je produkt použit nevhodným způsobem nebo k jiným
účelům, než ke kterým byl určen. Za výběr a použití produktu nese odpovědnost výhradně každý
jednotlivý provozovatel.
Nároky na garanci produktu, záruky a garance MSA související s použitím produktu jsou neplatné,
pokud byl produkt používán, udržován nebo mu byl poskytnut servis v rozporu s pokyny v tomto
návodu k použití.
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Technické údaje

Nebezpečí!
Před použitím produktu musíte prověřit jeho provozuschopnost. Produkt nesmíte použít, pokud byla
zkouška jeho funkceschopnosti neúspěšná, pokud je poškozený, pokud nebyla provedena odborná
a kompetentní údržba/oprava a pokud nebyly použity originální náhradní díly MSA.

2

Technické údaje
Velikost přilby

52 až 64 cm

Hmotnost
(přilba bez doplňků)

700 g (+/-50 g)

Příslušenství a další
ochranná zařízení

Záruka
- Přilba
- Doplňky
Právní záruka

-

Reflexní nálepky
Držáky svítilny (L & R)
Svítilny
Brýle RESPONDER
Další příslušenství a doplňky (viz kapitola 9).
2 roky od data koupě na díly a zpracování
2 roky od data koupě na díly a zpracování
Na vady a skryté vady podle podmínek stanovených v článcích 1641 a
podle občanského zákoníku (ve Francii).
Mohou platit různé národní předpisy.

CZ

4
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Nastavení přilby

3

Nastavení přilby
Aby byla zajištěna adekvátní ochrana, přilba musí dokonale sedět, nebo se musí nastavit podle
velikosti hlavy uživatele.

3.1

Západka

Hlavový pásek lze použít pro 3 velikosti: S, M, L.
Nastavení velikosti hlavového pásku:
(1)
Nastavte pásek podle velikosti hlavy.
(2)
Dále pásek utáhněte (A) nebo povolte (B).

(B)

(3)

(A)

(A)

(B)

P2
P1

Nastavte hlavový pásek pomocí
předních paciček (2 pozice, P1 a
P2).

(4)

3.2

Upravte vnitřní výšku přilby: Protáhněte dva suché
zipy vnitřní síťky otvory v zadním spojovacím prvku a
nastavte je podle obrázku.

Podbradní pásek

CZ

(1)

Podbradní pásek EN16471/
16473

(2)

(2)

(1)

Podbradní pásek EN12492

Optimální nastavení:
- Nastavte současně levý a pravý přední řemínek (1).
- Nastavte současně levý a pravý zadní řemínek (2).
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Výměna náhradních dílů

4

Výměna náhradních dílů
Podbradní pásek

(a)

EN16471 / EN16473

(c)

(1)

Odstraňte zadní svorku (c).

(2)

Odstraňte přední spojovací
body (a) a (b).
Podbradní pásek EN12492:
Uvolněte horní řemínek.

(b)

EN12492

(3)

Západkový hlavový pásek



Opatrně vyjměte západkový hlavový
pásek tak, že vytáhnete přední a zadní
pacičky z příslušných otvorů.

Upínání
Přední strana

CZ
(1)
(2)

Vytáhněte řemínky - uvolněte je z upevňovacích bodů.
Nasaďte systém upínání do čtyř otvorů tak, že nejkratší
řemínky zasunete do předních otvorů.

(3)

Během zpětného sestavení veďte řemínek za držákem.

Zadní strana

6

F2 X-TREM

Brýle

5

Brýle

5.1

Použití
Ochranné brýle chrání zrak proti prachu a dopadajícím částicím.



Nasazujte brýle oběma
rukama.

Po použití uložte brýle do přilby, nikoli na její vrchní část.

5.2

Připevnění brýlí
Ochranné brýle, model RESPONDER (GA3027B)
Pružný řemínek je vybavený nastavovací přezkou, takže je možné nastavit sílu, jako brýle tlačí na
obličej uživatele, a optimalizovat komfort nošení a ochranu.

CZ
6

Použití s celoobličejovými maskami

(a)

Přilba je vybavena dvěma otvory (a), do
kterých se zasunou držáky celoobličejových
masek.

7

Použití s příslušenstvím
Přilba je vybavena dvěma otvory (b), do
kterých se zasunou standardní obličejové
štíty a chrániče sluhu MSA.

(b)
MADE IN SWEDE
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Údržba a čištění

8

Údržba a čištění
K čištění, údržbě a dezinfekci používejte pouze látky, které nemají na přilbu nepříznivý vliv, a není
známo, že by měly nepříznivý vliv na nositele, pokud budou používány v souladu s pokyny a
informacemi výrobce.
Doba použitelnosti přilby je ovlivněna druhem materiálů použitých při její výrobě a prostředím, ve
kterém je používána a skladována. Rady, kterými se máte řídit, si vyžádejte od výrobce.
Výstraha!
Na přilbu a štíty nenanášejte barvu, nelepte štítky a nepoužívejte čisticí prostředky na bázi
uhlovodíku nebo rozpouštědla, aby nedošlo k poškození materiálů přilby.

Zabraňte pádu přilby na zem.
Chraňte přilbu před nárazy, které by mohly poškodit štíty (praskliny/škrábance).

Části, které přicházejí do kontaktu s pokožkou, je třeba pravidelně kontrolovat, aby se
na nich nevyskytly praskliny nebo opotřebení, které by způsobily nepohodlné nošení.
Pravidelnou výměnou těchto částí zajistíte patřičnou úroveň uživatelského pohodlí.
Dosažení maximální životnosti přilby:
- Skladujte přilbu v příslušném skladovacím vaku nebo v uzavřené skříni, aby nebyla vystavena
nadměrnému působení chladu, vlhkosti, výfukových par a podobně.
- Po použití přilbu před uskladněním vyčistěte (skořepinu a vnitřní komponenty).
Kontroly po každém použití
Po každém použití zkontrolujte každý díl přilby a zejména všechny upevňovací body:
- Správné upevnění
- Žádné zjevné opotřebení
- Žádné praskliny
Ověřte, zda upevnění přilby je vždy správné.
Údržba
Výstraha!

CZ

Poškozené díly nahraďte pouze originálními díly MSA, protože pouze originální díly jsou schváleny
a zajišťují garantovanou funkčnost přilby.
Přilba pohltí energii nárazu, přičemž dojde k její částečné destrukci nebo poškození. Přestože takové
poškození nemusí být okamžitě patrné, každou přilbu, která prodělala silný náraz, je potřeba
vyměnit.

8.1

Čištění a dezinfekce
Plastové komponenty a vnitřní polstrování
- Použijte mýdlovou vodu a měkký hadřík. (Nepoužívejte čisticí prostředek, produkty na bázi
rozpouštědla a abrazivní materiály.)
Čištění zátylníků
Zátylník z nomexu, vlněný:
- Vyperte v šetrném pracím prostředku při
teplotě 30°C.
Pohliníkovaný zátylník:
- Umyjte houbou vodou o teplotě 30 °C.

8.2

Přeprava
Brýle uložte do přilby (nesmí být v poloze pro použití); přilbu lze uložit do ochranného vaku MSA
(GA1043).

8
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Náhradní díly, příslušenství a volitelné doplňky
8.3

Likvidace
Přilbu je nutno likvidovat jako obvyklý průmyslový odpad/bezpečný odpad podle místních předpisů.
Další informace získáte od společnosti MSA.
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Náhradní díly, příslušenství a volitelné doplňky
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Obrázky jednotlivých dílů naleznete na rozkládací stránce.
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For local MSA contacts, please visit us at MSAsafety.com

Because every life has a purpose...

