
IKAROS 
CE EN 12492:2012  UIAA 
 
Przed rozpoczęciem użycia należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję i zachować ją. 
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
● Kask alpinistyczny i wspinaczkowy.  
● Użycie produktu do zastosowań, do których nie został 
przewidziany jest zabronione. 
● Noszenie kasku zmniejsza ryzyko zranienia głowy. 
● Uwaga: noszenie kasku nie gwarantuje ochrony przed 
wszystkimi rodzajami uderzeń 
● Uwaga, kask pochłania energię uderzenia przez deformację lub 
zniszczenie jego elementów składowych.  
Po poważnym uderzeniu należy kask wymienić. 
Regulacja: 
1. Założyć kask. 
2. Umieścić pokrętło na karku. 
3. Dopasować opaskę podtrzymującą przy pomocy pokrętła. 
4. Zapiąć klamrę pod brodą i dopasować długość. 
5. Wyregulować pozycję klamer bocznych przesuwając je. 
● Tylko prawidłowo założony i dopasowany kask zapewnia 
optymalną ochronę głowy. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
● Nie ściskać kasku. 
● Unikać ekspozycji na wysokie temperatury 
 (-20°C<T<+35°C.) 
 
KONSERWACJA 
● Kask musi być chroniony przed kontaktem z substancjami 
chemicznymi, zwłaszcza rozpuszczalnikami, farbami oraz 
naklejkami, z wyjątkiem tych, które są dopuszczone przez 
producenta. 
● Należy unikać zbędnego wystawiania kasku na promieniowanie 
UV. Przechowywać go w cieniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 
Powyższych zasad należy przestrzegać również podczas 
transportu. 
● Zabrudzony kask myć w zimnej wodzie. Do dezynfekcji używać 
wyłącznie środków dopuszczonych bez żadnego wpływu na 
użytkownika kasku (delikatne mydło). 
● Ten produkt musi być dokładnie kontrolowany co 3 miesiące 
przy intensywnym użytkowaniu, raz do roku przy użytkowaniu 
okazjonalnym. 
● Wszelkie modyfikacje i naprawy są zabronione. 
● Ten produkt jest sprzętem indywidualnym. W przypadku 
używania go  przez osoby trzecie mogą powstać niewidoczne, 
poważne uszkodzenia. 
 
ŻYWOTNOŚĆ 
● Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + 
czas użytkowania. 
● Żywotność zależy od częstości i sposobu używania. 
● Różne oddziaływania mechaniczne, tarcie, promieniowanie UV  
i wilgoć pogarszają stopniowo właściwości kasku. 
● Czas przechowywania: w dobrych warunkach produkt może być 
przechowywany przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu 
na przyszły okres użytkowania. 
● Potencjalny czas użytkowania wynosi 10 lat.      
Uwaga:  jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, 
że kask zostanie zniszczony przy pierwszym jego użyciu. Kontrola 

określa czy produkt musi zostać wycofany  
z użycia. Produkt musi być odpowiednio przechowywany pomiędzy 
kolejnymi użyciami. Żywotność (okres przechowywania przed 
pierwszym użyciem+ okres użytkowania) nie może przekraczać 15 
lat. 
Kask powinien zostać wymieniony na nowy, jeśli: 
- został poddany silnemu uderzeniu, 
- przegląd wskazuje na uszkodzenie, 
- był w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 
- zachodzi obawa co do bezpieczeństwa jego użytkowania. 
 
OSTRZEŻENIA 
● Należy ściśle przestrzegać wymienionych wyżej ostrzeżeń. 
● W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych 
zastosowań produktu. Istnieje wiele możliwości złego użycia 
produktu. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć. 
● Speleologia, prace na wysokości, wspinaczka i alpinizm są 
niebezpiecznymi aktywnościami, mogącymi prowadzić do 
poważnych obrażeń, a nawet śmierci. 
● Posługiwać się tym produktem mogą jedynie osoby odpowiednio 
przeszkolone i kompetentne.  
● Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić 
do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. 
 ● Używanie sprzętu z „drugiej ręki” jest bardzo niewskazane.  
● Sami jesteście odpowiedzialni za wasze działania i ich skutki. 
● Dla bezpieczeństwa użytkownika, niezbędne jest by sprzedawca 
dostarczył instrukcję w języku kraju użytkowania produktu. 
 
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ 
CE: zgodność z Dyrektywą Europejską 
Numer kontrolny i numer seryjny: 2 ostatnie cyfry oznaczają rok 
produkcji 
EN 12492:2012 zastosowana norma 
Upoważniony organ kontrolny dla certyfikacji CE: 
SGS UK  -202b, Worle Parkway, Weston – super – Mare, BS22 
6WA, Wielka Brytania 
 
1 - Numer indywidualny, 2 - Data zakupu, 3 - Rok produkcji, 4 - 
Data pierwszego użycia, 5 - Kontroler, 6 - Użytkownik, 
7 - Komentarze, 8 - Inspekcja co 3 miesiące, 9 - Data, 10 - 
Decyzja, 11 -  Komentarze, 12 - Data następnej kontroli. 
 
GWARANCJA BEAL 
Produkt ten posiada 3 -letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad 
materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia gwarancji: normalne 
zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, 
uszkodzenia powstałe w związku z wypadkami, zaniedbania oraz 
zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają 
gwarancji. 
 
Odpowiedzialność  
BEAL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, 
bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe 
w związku z użytkowaniem tego wyrobu. 
 
Importer: MFC Tech, Mników 389, 32-084 Morawica.  
tel. 12 268 31 55, www.beal.pl 

 




