
Ajustar à cabeça.Encaixar a lente no 
suporte (3 clipes) — até 
ouvir o som de “clique”.

Encaixar o suporte ao 
capacete (2 clipes) — até 
ouvir o som de “clique”.

1. 2. 3.
Capacete

Suporte

Lente

Instruções de Montagem
• NÃO aplicar tintas, solventes, adesivos ou etiquetas 

autocolantes no capacete;

• Utilizar APENAS adesivos à base de borracha ou 

acrílico para fixar qualquer coisa no capacete;

• A fim de obter uma proteção adequada contra 

potenciais lesões na cabeça, certificar que o 

S-HELMET&VISOR está:

1. Adequado para funções;

2. Colocado adequadamente sobre a cabeça;

3. Sempre utilizado em áreas designadas de utilização 

do capacete;

4. Substituído quando necessário.

• Antes de colocar o capacete, examinar para detetar 

quaisquer sinais de fissuras ou outros defeitos.

Arnês ajustável e antialérgico
Material flexível, apropriado para o contacto com a pele e 
com vários pontos de ajuste.

Elevada proteção 
Isolamento elétrico (440 VAC). Resistente a baixa 
temperatura (-30ºC)

Confortável
Interior confortável. Lente com excelentes propriedades 
óticas. Ideal para um uso prolongado.

Lente rotativa até 60º
Suporte com vários níveis de rotação: 0º/ 30º/ 60º.

Personalizável 
Impressão do nome do utilizador ou logótipo da empresa.

Ficha Técnica

Características

Created by Grupo SOCEM  | www.s-lifepro.pt | sales@s-lifepro.pt

31,2 cm21,8 cm

34
,7

 c
m

14
,8

 c
m

Armazenamento e Limpeza

Quando o capacete não estiver a ser utilizado deve ser guardado longe da luz directa, chuva ou baixas temperaturas. O 

capacete deve ser limpo com um detergente suave à base de sabão. O contacto direto com aerossóis, líquidos ou outros 

materiais que contenham solventes orgânicos e/ou álcoois pode reduzir a resistência do capacete.

Resistante e inovadora
Lente inquebrável e duradoura. Design ergonómico prote-
ge o utilizador contra elementos projetados.

Sustentável 
Reutilizável e amiga do ambiente.

Tamanho único 
Adaptado para homem e mulher.

Ventilado
Capacete possui orifícios para ventilação e tira absorvente 
(anti-transpirante).
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Capacete
HDPE or ABS

S-HELMET&VISOR
Capacete com Viseira de Proteção

(SLP-C)
(SLP-V)

ATENÇÃO

MADE IN
PORTUGAL


