
                              ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ ЗА ЛИЦЕ TOLSEN 45182          

 

Прочетете внимателно инструкцията 

Предназначение: Предпазния шлем е предназначен за защита на лицето при косене или работа с 
различни машини и инструменти. Шлемът не е предназначен за предпазване на очите при 
заваряване. В случай на използване против въздушно-капково разпространение на вируси, 
използвайте допълнително предпазна маска за носа и устата. 

Съставни части: Шлемът се състои от регулираща се рамка за главата, произведена от HDPE 
/полиетеен с висока плътност/ и предпезен екран от PC /поликарбонат/. Екранът е облепен със 
защитна фолио, което трябва да се отстрани преди употреба. 

Употреба: Отстранете защитното фолио от екрана. Закрепете екрана с винтовете към предната част 
на рамката. Поставете на главата и регулирайте с колелцата поставени на ремъка, така че да е 
поставен здраво и сигурно на главата. 

Почистване и поддръжка: Почиствайте редовно екрана с топла сапунена вода и го подсушавайте с 
мека кърпа. Пазете екрана от надраскване и удар с твърд предмет. При използване против 
въздушно-капково разпространение на вируси, за почистване можете да използвате дизефктант. 
Не се препоръчва третирането с горещ автоклав и нагряване или почистване с пара, поради 
опасност от деформиране. 

 
 
Производител: TOLSEN TOOLS Co. Ltd. 
Страна на произход: Китай 
Вносител: Профи Плюс ООД 
София, ул. Йерусалим бл.51А 
Тел. 02/9744607, www.profiplus.bg 

 

 

 



EC DECLARATION OF CONFORMITY 

FACE SHILD TOLSEN № 45182 

We, Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. certify hereby that the product described is in conformity with the 
Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment and 
meet the following standards: 

EN 166 01.2002 

Place of issue: Zhangjiagang, China                                                                 For and of behalf of Date of issue:                              

                                                                                                         Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd  

 16.05.2020                                                                                                                                 Authorized Signature:                                           

           

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ TOLSEN № 45182 

Ние, Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. декларираме, че посоченият продукт съответства на Регламент ЕС 
2016/425 на Европейския Парламент и Съвет за лични предпазни средства и съответства на следните 
стандарти: 

EN 166 01.2002 

 

Място на издаване: Жангджиаганг, Китай                                                                                    От името на: 

Дата на издаване: 16.05.2020 г.                                                                                  Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd. 

Оторизиран подпис: 

 


