
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należymy do: 

 

 

 

 

 

Millennium Bank S.A. 98 1160 2202 0000 0003 7361 2485 

NIP 1182082411  |  REGON 145947900  |  BDO 000143878 

KRS 0000878785 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy: 300 000 PLN 

 

KADIMEX Sp. z o.o.  

ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa 
tel.  (+48) 22 864 99 66 

fax.  (+48) 22 835 57 85 

biuro@kadimex.pl 

handlowy@kadimex.pl 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWCJI 

HEŁM STRAŻACKI – DRAGON HT 05 

Nr świadectwa dopuszczenia  4003/2020     

 Hełm strażacki typu DRAGON HT opracowano dla najbardziej wymagającej 

grupy profesjonalnych strażaków. Spełnia on wymagania normy PN-EN 443:2008; typ 

B3b 

 Hełm wykonany jest z wysokiej jakości samo gasnących oraz ognioodpornych 

materiałów. Skorupa zewnętrzna hełmu w pełni osłania boki i tył głowy. Dodatkowe 

zabezpieczenie karku w postaci kołnierza przypinane jest do hełmu przy pomocy 

zatrzasków. Kosz hełmu zamocowany w sześciu punktach, stanowi integralną część 

hełmu – wykonany z materiałów antyalergicznych. Z tylu znajduje się pokrętło 

zapewniające szybką regulację hełmu do obwodu głowy w zakresie od 52  do 64 

centymetrów. Pasek do umocowania pod brodą pozwala na dostosowanie hełmu do 

kształtu twarzy. 

Hełm wyposażony jest w podnoszony przezroczysty lub przyciemniany wizjer 

chroniący oczy i twarz przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ekstremalnymi 

temperaturami. 

Aby zapewnić właściwą ochronę, hełm powinien być ściśle osadzony na głowie, 

przylegać do głowy zarówno pod względem głębokości jak i obwodu tak, aby nawet w 

przypadku znacznego nachylenia nie zmieniał swego położenia uzyskanego po 

pierwotnym zamocowaniu. Tak trwałe osadzenie możliwe jest poprzez dopasowanie 

pasa opasującego głowę przy pomocy regulatora znajdującego się w potylicznej części 

hełmu, co zabezpieczy go przed przesunięciem. Hełm należy zamocować przy pomocy 

paska podbródkowego, oraz wyregulować obwód przy pomocy pokrętła w tylnej części 

hełmu. W celu odpięcia paska naciskamy na czerwony przycisk z napisem PRESS. 

Dla zapewnienia długiego okresu użytkowania wizjera, nasuwamy go wyłącznie 

w przypadku konieczności chronienia oczu lub twarzy (w bezpośredniej konfrontacji z 

płomieniem, silnym strumieniem wody lub spadającymi przedmiotami) 

Hełm należy czyścić delikatnym roztworem wody i detergentów. Szczególnie 

należy zwrócić uwagę na wizjer, który po umyciu należy zawsze wytrzeć miękką tkaniną. 

Hełm należy transportować w worku umieszczonym w opakowaniu. Zaleca się 

przechowywanie hełmów w pomieszczeniach suchych i wentylowanych z dala od innych 

źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. 
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WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

HEŁM STRAŻACKI – DRAGON HT 05 

Nr świadectwa dopuszczenia  4003/2020     

Uwaga! 

W przypadku wszystkich uszkodzeń skorupy hełmu (pęknięcia, 
głębokie rysy itp.),  należy wymienić cały hełm. Ostateczna ocena co 

do dalszego użytkowania należy do serwisu. 
 

Hełm jest tak skonstruowany, że dostępne części zamienne oraz akcesoria, może 

wymienić sam użytkownik: 

- kosz 
- wyściółka kosza 
- pasek umocowany pod brodą 

 

Wizjer hełmu można wymienić tylko w naszym punkcie serwisowym. 

Producent udziela 10 letniej gwarancji na skorupę hełmu oraz 12 miesięcy na 

pozostałe elementy, pod warunkiem przestrzegania warunków zawartych w 

instrukcji użytkowania i stosowania oryginalnych części zamiennych.  

 

Czas używalności hełmu DRAGON HT – do fizycznego uszkodzenia 

(zniszczenia) 

 
 

UWAGA!  

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i wady powstałe w procesie wytwarzania 

produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania hełmu. 

Decydujący głos w uznaniu reklamacji ma serwis naprawczy. 

Hełm nie wymaga serwisu okresowego. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod następującymi 

adresami: 

Dystrybutor: 

KADIMEX Sp. z o.o. 
ul. Wólczyńska 290  

01- 919 Warszawa 

Tel. 22 864 99 66 


