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Nomenclature of parts / Nomenclature

VERTEX VENT
(EN) Helmet for work
at height, rescue,
climbing and mountaineering.
(FR) Casque pour les travaux
en hauteur, les secours, l’escalade
et l’alpinisme.
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2a.

(EN) Helmet for wor
at height, rescue,
climbing and mount
(FR) Casque pour les
en hauteur, les secou
et l’alpinisme.

TRACEABILITY:

4
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ANSI/ISEA Z89.1-2009 type 1 class C

SGS United Kingdom Ltd.,
Weston-super-Mare, BS22
6WA, UK.
(Notified body N°0120)

3 year guarantee

datamatrix = product
reference + individual number
2

EN 12492

APAVE SUD Europe SAS
BP3 - 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX - France N°0082

1. Preparation / Préparation

00 000 AA 00002. Adjustments / Réglages
Year of
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Day of6
manufacture
Control or name
7
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Instructions for use / Mode d’emploi

WARNING

Body controlling the
manufacture of this PPE

APAVE SUD Europe SAS
BP3 - 33370 ARTIGUES PRES
2b.
BORDEAUX - France N°0082

Notified body
that carried out the 6CE
type inspection

SGS United Kingdom Ltd.,
Weston-super-Mare, BS22
6WA, UK.
(Notified body N°0120)

ANSI/ISEA Z89.1

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.

Activities involving t
You are resp

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

size

77 mm

CAHIER

76 mm

ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact

75 mm

ISO 9001
Copyright Petzl

1. Preparation / Préparation
2. Adjustments / Réglages
1

2a.

6
7

2d.

4
5

Open

Close
2b.

Clic!
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2e.
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2c.

Inspection, points to verify (text part)
Contrôle, points à vérifier (partie texte)

A11 VERTEX_VENT_A115060E (100211)

FAIL
RES

Instructions for use / Mode d’emploi

2

1

2c.

Latest version Other languages Product Experience

Inspection, points to verify (text part)
Contrôle, points
à vérifier (partie texte)
PETZL

PRICE

Nomenclature of parts / Nomenclature

8

455 g

www.petzl.com

Field of application (text part)
Champ d’application (partie texte)

10
3

63 cm
24,8 inch

CAHIER

anguages Product Experience

A115060E (100211) miniplan 1 recto

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY
RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

53
20,9

A115060E (100211) miniplan 1 recto

455 g

B
- Rea
- Become
-U
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Instructions for use / Mode d’emploi
3. Test / test

Accessories / Accessoires

Spare parts / Pièces détachées

Attaching hearing protection / Fixation des protections antibruit
Replacement foam for VERTEX
Mousse de rechange pour VERTEX
A10210

Attaching
Clippage

You are responsible for your own
actions and decisions.
Before using this product, you must:
- Read and understand all
instructions for use.
- Get specific training in its proper
use.
- Become acquainted with its
capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks
involved.
Failure to heed any of these
warnings may result in severe
injury or death.
Responsibility
WARNING, specific training in the
activities defined in the field of
application is essential before use.
This product must only be used by
competent and responsible persons,
or those placed under the direct and
visual control of a competent and
responsible person.
Gaining an adequate apprenticeship
in appropriate techniques and
methods of protection is your own
responsibility.
You personally assume all risks
and responsibilities for all damage,
injury or death which may occur
during or following incorrect use
of our products in any manner
whatsoever. If you are not able, or
not in a position to assume this
responsibility or to take this risk, do
not use this equipment.

(EN) ENGLISH
Helmet for work at height, rescue,
climbing and mountaineering

Removing
Déclippage

Absorbent foam for VERTEX
Mousse absorbante pour VERTEX
A10200
Standard stickers for VERTEX
Autocollants standards pour VERTEX
A10100
Reflective stickers for VERTEX

Autocollants réfléchissants pour VERTEX
80
mm
A10110

nt

+ 50°C / + 122°F
- 30°C / - 22°F
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A11 VERTEX_VENT_A115060E (100211)

Mounting the headlamp / Fixation de la lampe frontale
PIXA 1: E78AHB
PIXA 2: E78BHB
PIXA 3: E78CHB

A115060D (100211)

CAHIER

VIZIR face shield / Visière VIZIR
A15

Field of application

This helmet is designed for work
at height, rescue, climbing and
mountaineering only.
The chinstrap has a strength
of 50 daN (requirement of the
EN 12492 standard) to help keep the
helmet on the head in case of a fall.
The VERTEX VENT helmet also
meets certain requirements of
the EN 397 standard: impact,
penetration, protection against
impacts down to -30 °C, and
resistance to lateral deformation.
WARNING, this ventilated helmet
has no electrical insulation rating.
Do not use this helmet in activities
for which it is not designed.
Activities at height present a risk
of serious head injury. Wearing a
helmet can significantly reduce this
risk, but cannot entirely eliminate it.
In a major impact, the helmet
deforms to absorb the maximum
amount of energy possible,
sometimes to the point of destroying
the helmet.
WARNING
Activities involving the use of
this equipment are inherently
dangerous.
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CE EN 12492
UIAA
ANSI Z89.1-2003 1. típus, C osztály
(HU) Védısisak magasban végzett munkához, mentéshez és hegymászáshoz
Részek megnevezése
(1) Sisakhéj, (2) fejpánt, (3) fejpántot állító tárcsa, (4) állheveder beállítója (magasság), (5)
állheveder csatja (állítható), (6) szabványos rögzítési pont zaj- és arcvédı felszereléséhez, (7)
fejlámpát rögzítı kampó, (8) hely jelölések, matricák számára, (9) szellızı szelepek.
Alapanyagok: polikarbonát héj, poliészter hevederek.
Ellenırzés, megvizsgálandó részek
Minden egyes használatbavétel elıtt vizsgálja meg a sisak héjának állapotát (repedések,
deformációk), a fejpánt rögzítési pontjait és az állhevedert valamint a fejpántot állító
rendszerek mőködését.
FIGYELEM: Nagyobb ütés hatására a sisakon szabad szemmel esetleg nem látható sérülések
keletkezhetnek, melyek azonban a sisak védelmi funkcióját negatívan befolyásolhatják. Ilyen
ütés után a sisakot le kell selejtezni.
Az egyéni védıfelszerelések bevizsgálásáról további részletes információkat találhat a PETZL
CD-ROM-on vagy a www.petzl.com internetes honlapon.
Amennyiben a termék állapotát illetıen bármilyen kétsége merül fel, kérjük, forduljon
bizalommal a Petzl-hez.
Használati utasítás
Fontos tudni:
Minden talajszint felett végzett tevékenység magával vonja a leesı tárgyak által okozott, vagy
zuhanás közben tereptárgynak való ütközés következtében elszenvedett fejsérülés kockázatát.
Bár a védısisak viselése ezt a kockázatot jelentısen csökkenti, de nem zárja ki teljes
egészében. A szabvány elıírásainál erısebb ütés elszenvedésekor a sisak a fellépı energiákat
deformáció útján nyeli el, ami súlyos esetben a sisak töréséhez vezethet.
Felhasználási terület
Védısisak magasban végzett tevékenységekhez és mentéshez.
Az állheveder szakítószilárdsága 50 daN (az EN 12492 szabvány elıírásainak megfelelıen,
hogy ütés vagy ütközés esetén is a fejen tartsa a sisakot).
FIGYELEM: A szellızınyílások miatt a sisak nem felel meg az elektromos szigetelés
követelményének.
Elıkészületek(1. ábra)
1A. A fejpánt magassága két pozícióban állítható.
1B. Az állheveder magassága két pozícióban állítható.
1C. Állítsa be az állhevedert a csat elhelyezésével az elsı vagy hátsó pozícióba.
1D. Használja a szabványos rögzítési pontokat (6) zaj- és arcvédı felszereléséhez.
1E. Használja a kampókat (7) fejlámpa rögzítéséhez.
Csak a sima felületekre (8) ragasszon matricákat, fessen jelöléseket.

FIGYELEM: A matricák, jelölıﬁlcek és festékek olyan alapanyagokat tartalmazhatnak,
melyek a sisakot károsíthatják és védelmi funkcióját negatív irányban befolyásolhatják.
Beállítások(2. ábra)
A fejpánt beállításához tekerje a tárcsát (3), ameddig a kívánt méretet be nem állította.
Rögzítse az állhevedert és a csattal ﬁxálja a kívánt pozíciót (5).
Óvintézkedések
Óvja a sisakot a magas hımérséklettıl (pl. ne hagyja a tőzı napon parkoló autóban).
Bizonyos vegyi anyagok, elsısorban oldószerek károsíthatják a sisakot és annak védelmi
funkcióját negatív irányban befolyásolhatják. Óvja a sisakot az ilyen anyagokal való
érintkezéstıl.
Változtatások
A VERTEX sisakra bizonyos fejlámpák, pl. a PETZL E63 FIXO DUO fejlámpa ﬁxen
felszerelhetı.
Ebben az esetben a felszerelés során szigorúan a lámpa használati utasításában foglaltak
szerint kell eljárni.
Tilos bármilyen változtatás, mivel az a sisak védelmi funkcióját negatívan befolyásolhatja.

