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BEVEZETŐ 
 
A jelen útmutatóban a HEROS®-xtreme tűzoltósisak felépítését, használatát és ápo-
lását mutatjuk be Önnek. 
A fejlesztés és gyártás magas minőségkövetelményei, valamint az egyes kiszállítá-
sok előtti beható végső ellenőrzés ellenére a HEROS®-xtreme típusú tűzoltósisak 
végső soron csak annyira lehet jó, amennyire helyesen használja, karbantartja és 
ápolja. Az tehát, hogy a HEROS®-xtreme sisak mennyire eredményes, és követke-
zésképpen az is, hogy a használó mennyire lesz vele elégedett, a használón múlik. 
 
 
1. Biztonsági előírások, és a tűzoltósisak alkalmazási területe 
 
1.1 A HEROS®-xtreme tűzoltósisakot csak a komplett útmutató teljes körű, alapos 

áttanulmányozását követően, és kizárólag a rendeltetésként meghatározott 
célra szabad használni. A sisakot kizárólag a tűzoltóságok irányvonalai ill. 
szokásai szerinti bevetésekre szabad használni. 
A sisak ülő-, ill. állóeszköznek nem alkalmas. Ilyen célú használata nem enge-
délyezett, és tilos. 

 
Figyelem: A sisak rendeltetésétől eltérő célra történő használata súlyos sérüléseket 

vonhat maga után! 
 
1.2 A HEROS®-xtreme sisakot úgy kell kezelni, vizsgálni és karbantartani, aho-

gyan az a jelen utasításban le van írva. 
Az idő előtti öregedés elkerülése érdekében tárolja a HEROS®-xtreme sisakot 
lehetőleg fénytől és nedvességtől védett helyen (pl. fali szekrény, vagy 
hasonló). Különösen az UV sugárzás ellen kell védeni. 
 

1.3 A HEROS®-xtreme sisak minden javítását a jelen útmutató alapján szabad el-
végezni. 
Minden munkát jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A jelen útmutatóban nem ismertetett karbantartási és javítási munkákat
Rosenbauer által felhatalmazott szakszemélyzet végezhet. 

 
1.4 Legalább az egyes bevetések előtt és/vagy után a sisakhéjat és a belsejét az 

esetleges sérülések miatt ellenőrizni kell. Különösen a csavarokat (a raszter-
szalagok csavarjait) kell ellenőrizni. A sisakhéj, a belső felszerelés, az állszíj 
vagy egyéb részek szokatlan sérülései (megterhelései) esetén ezeket a 
részeket ki kell cserélni annak érdekében, hogy a meghatározott védelmi 
funkciókat a sisak továbbra is el tudja látni. 
A HEROS®-xtreme sisak karbantartásához csak eredeti alkatrészeket szabad 
felhasználni. A sisakhéj lakkozása, vagy az általunk nem engedélyezett felra-
gasztható matricák alkalmazása megváltoztathatja az anyag tulajdonságait, 
ezért azok használata tilos, ill. a Rosenbauer céggel történő előzetes egyezte-
tést igényel. 
A sisakhéjat és belső felszerelést nem szabad módosítani! 
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Figyelem: A sisakhéj vagy a belső felszerelés módosítása TILOS, mert negatívan be-
folyásolhatja a sisak védőfunkcióját, és súlyos, akár halálos sérüléseket is 
okozhat! 

 
1.5 Robbanásveszélyes helyeken történő használat esetén a légzésvédelmi 

maszkot és a sisakot le kell kezelni antisztatizáló permettel (spray cikkszáma: 
401228), vagy vízfátyolt kell használni. 

 
1.6 A fenti 1.1…1.5 pontokért kizárólag a HEROS®-xtreme sisak használója felel 

ill. szavatol! 
 
Figyelem: A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a Rosenbauer cég nem garantálja 

a HEROS®-xtreme tűzoltósisak kifogástalan funkcióit! A jelen tájékoztatások 
nem terjesztik ki a Rosenbauer szavatossági és garanciális feltételeit.   

 
1.7 A HEROS®-xtreme tűzoltósisak fejlesztése a vonatkozó szabványok szerint 

történt, sisak mégsem garantálja a sérülések kizárását. 
 
Figyelem: Szokatlan terhelés esetén a sisak energiát fog fel, ami a sisak sérülésé-

hez, és további következményként a védőhatás csorbulásához vezethet. 
Az ilyen sérülés nem okvetlenül válik azonnal láthatóvá. Azonnal le kell se-
lejtezni minden olyan sisakot, amelyik ilyen erős terhelést szenvedett! 

 
Figyelem: Más személyi védőfelszerelés, vagy tartozék használatakor (a gyártó által 

kifejezetten az ezzel a sisakkal történő használathoz szállított tartozék 
kivételével) előfordulhat, hogy egy EN 443 jelölésű sisak nem felel meg 
minden pontban ennek a szabványnak.   

 
Figyelem: A tűzoltósisak csak akkor tudja ellátni optimális védőhatását, ha a sisakot 

helyesen állította be, és optimálisan ül a fejen. A sisakot csak komplettre 
szerelve szabad használni. A kivehető részeket nem szabad külön hasz-
nálni. 

 
 
2. Műszaki leírás 
 
2.1 Általános 
 

Gyártó: 
Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Ausztria 
A jelen használati útmutató a különböző kivitelű HEROS®-xtreme sisakokra 
érvényes. 

 
A HEROS®-xtreme tűzoltósisak megépítése és vizsgálata az EN 443 európai 
szabvány előírásainak figyelembevételével történt. 
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2.2 A HEROS®-xtreme sisakok specifikációja 
 
EN 443:2008 CE 0158 szabván szerint vizsgálva 
Sisaktípus: B / 3b 
Fejméret: 51-65 cm (állítható) 
E2  fakultatív követelmény, 4,12,2, a nedves sisak szigetelése – teljesül 
E3 fakultatív követelmény, 4,12,3, a felületi szigetelés – teljesül 
C fakultatív követelmény, 4,13, vegyszerekkel érintkezés – teljesül 
***  -30oC, fakultatív követelmény – teljesül 
 
A sisak súlya (egy látómezővel és kepi nélkül: kb.1450 g 
 
Az EN 443:2008 szerinti 3b védelmi területet a szériaszerű arcvédő látómező 
használati helyzetben történő használata fedi le. 

 
 
2.3      Látómező specifikáció 

 
EN 14458:2004 CE 0158 szabván szerint vizsgálva 
156850 Víztiszta látómező 
156851 Aranygőzölt látómező 
15685402 Víztiszta szemvédő 
15685403 Színezett szemvédő 
(+)  A használhatóságot a tűzoltóság tesztelte 

            Arcvédő látómező 
                  Szemvédő látómező 

.  Elektromos tulajdonságok 
                 Lásd a gyártói információt 

 
Teljesülnek az alábbi fakultatív követelmények: 
2-1,2  Szűrőteljesítmény védelmi fokozat  

5.3.5 szerint alkalmazott szélsőséges hőmérsékletek  
-30°C/+120°C 

T Közepes energiájú becsapódással szembeni ellenálló képesség 
5.5.3 szerinti szélsőséges hőmérsékleteken 

K Kopásállóság, 5.5.5.a/EN14458 eljárás szerinti vizsgálat 
N Bepárásodás elleni ellenálló képesség 
 
 

2.4 Vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség 
 
A látómezőkkel szerelt HEROS®-xtreme sisakok tesztelése EN443/5.15 és 
EN14458/5.2.16 szerint, a következő vegyszerekkel történt: 
30%-os kénsav (vizes oldat) 
10%-os nátrium hidroxid (vizes oldat) 
p-Xylen (hígítatlan) 
Bután-1-ol (hígítatlan) 
n-heptán (hígítatlan) 
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3. Felépítés 
 
3.1 Sisakhéj 

A sisakhéj funkciós (ütésálló) festékbevonattal rendelkezik. A festékbevonat 
esetleges sérülése negatívan hat a sisak védőfunkciójára, ezért azt késedelem 
nélkül szakszerűen helyre kell hozni. 

 
3.2 A sisak belső szerkezete 

A sisak belső szerkezete lehetővé teszi a sisak optimális hozzáigazítását a 
fejhez. A fejszalag bevonata tépőzárral van rögzítve, ami könnyű tisztítást tesz 
lehetővé. A fejszalagot a tisztításhoz szerszámok segítsége nélkül ki lehet 
venni. A sisakbelső az egyszerű, a sisakhéj belsejéhez csavarok segítségével 
3 ponton történő rögzítésnek köszönhetően könnyen cserélhető. 
A fejszalag (fakultatív) lehet bőr borítású is. 
Az újszerű, kívülről kezelhető, minden fejmérethez hozzáigazítható fejszalag 
révén adott az egyéni beállítási lehetőség. 
A belső szerelék hátsó részén jobb- és baloldalt található 2 beállító tolóka se-
gítségével beállítható a viselési magasság. Egyidejűleg ezzel be lehet állítani 
az orr és a látómező közötti távolságot (szemüvegesek számára fontos). 
A homlokszalag viselési magasságát 3 állásba lehet állítani. A homlokszalag 
hosszanti beállításával (2 pozíció) el lehet végezni a fejméret-alapbeállítást. 
 

3.3 Látómező ill. szemvédő (opció) 
A HEROS®-xtreme tűzoltósisak üvege nagyszilárdságú polikarbonátból készül.  

 
Figyelem: A szabvány szerinti védőhatás biztosítása érdekében a látómezőt ütkö-

zésig ki kell fordítani. A látómezők fejlesztése és tesztelése az EN14458 
szabvány szerint történt, mégsem garantálja a sérülések kizárását. A sisa-
kok látómezője a legjobb anyagminőség ellenére is rendkívül nagy hőmér-
sékleten elveszíti stabilitását. A hőhatás miatt deformálódott, karcos vagy 
más módon sérült látómezőt ki kell cserélni. A látómező fogyó alkatrész, 
ezért legyen elegendő mennyiség tartalékban. 

 
A látómező a sisakon belül található. 
A látómezőket csak olyan helyzetekben kell használni, ahol használatuk a 
sisakviselő szemének kitettségét képes 100W/m2 alá csökkenteni. 

  
3.4 Állszíj 

A trapéz alakú állszíj láng- és hőálló anyagból készül. A párnázásnak köszön-
hetően viselése kellemes. Az állszíj a nyaknál úgy bőségében, mint magassá-
gában állítható, tépőzárak segítségével. 

 
Figyelem: A sisak akkor teljesíti az EN443 tartóelemekkel szemben támasztott köve-

telményeit, ha a gyártó által szállított állszíjat az előírásoknak megfelelően 
viseli és állítja be. 

 
3.5 Tarkóvédő (kepi) 

A sisak kepivel rendelkezik. A kepi anyaga lánggátoló és erősen hőálló. A kepi 
a sisak belsejéhez ill. a sisakhéjhoz van rögzítve, és tisztítás céljából könnyen 
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kivehető. A kepi elfedi a tarkót és a fülek környékét, mégis könnyed értekezést 
tesz lehetővé. A kepi kopó alkatrész, ezért legyen kellő mennyiség raktáron. A 
szabványos kepi mellett opcióként kapható a nyakat körkörösen körbefogó 
kepi is. 
 

Figyelem: A tarkóvédő egy olyan védőeszköz, amelyet puha, rugalmas anyagból kell 
készíteni. Ez az anyag korlátozott mechanikus védőhatással rendelkezik. 
Az olyan bevetéseken, ahol Flash-Over vagy ehhez hasonló esemény 
várható, ajánlatos a körkörösen védő kepit és egy kámzsát használni. 

 
 
4. Kezelési utasítás 
 
4.1 Használat előtti beállítás 

Az újszerű, kívülről kezelhető, min-
den fejmérethez hozzáigazítható fej-
szalag révén adott az egyéni alap-
beállítási lehetőség. A kívül elhelye-
zett beállító csavar segítségével a 
nagyság fokozatmentesen beállítha-
tó az 52-es és a 65-ös méret között. 
Kisebb fejméret esetén lehet állítani 
még a fejszalag alapbőségét is. 
 

Helyezze fel a sisakot. 
 
Lazítsa ki teljesen fejszalagot, vegye fel a sisakot, 
majd a fejszalagot a beállító csavarral húzza meg 
addig, míg a sisak szilárdan, de kellemetlen nyomó 
érzés nélkül nem ül a fejen. 
 
A sisakot a bevetések során természetesen – a biz-
tonsági előírások betartása mellett – hozzá lehet 
igazítani az adottságokhoz. 
 
FIGYELEM!  A végállásoknál ne forgassa erősza-
kosan tovább! Törésveszély! 
 
 

4.2 A viselési magasság beállítása 
A beállítást a fejszalagon jobbra és balra lévő 2 beállító tolókával végezze, 
mely a belső szerelék hátsó részén van, 10 beállító foggal. A beállítás úgy kell 
történjen, hogy a szemek a látómező közepével azonos magasságban le-
gyenek. 
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A beállító tolókák segítségével a látómező 
és az orr közötti távolság is szabályozható. 
A tolókák elmozdítása befelé, a sisakhéj felé 
növeli a hézagot az orr és a látómező között, 
fordított esetben a távolság csökken.  
 
Mielőtt a beállító tolókákhoz nyúlna, a sisak-
szalagot a jobb hozzáférhetőség érdekében 
a minimumra kell állítani. 
 

Figyelem: A beállító tolókák elmozdításakor figyeljen 
oda, hogy – a belső rész biztonsági funk-
ciójának biztosítása érdekében – állítás 
után a tolóka hallhatóan akadjon meg. 

 
4.3 A homlokszíj beállítása 

 
A fejháló viselési magasságának beállítása 
mellett a homlokszíjon is különböző igazítási le-
hetőségek vannak. A homlokszíj magasságát 
három pozícióban lehet rögzíteni. Az a legegy-
szerűbb, ha a fejméret beállítót minimálisra 
állítja. 

 
  

 Végezetül az állítócsavarból ki kell húzni a mé-
retbeállító tengelyét. 
 
 
 
 
 
Ezt követően oldozza a négy összekötő szala-
got a fejszalag és a sisakszalag között. 

 
 

Ezáltal, 90°-os elforgatással, a komplett fejsza-
lagot ki lehet venni a sisakból. 
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A homlokrészben a csapot ekkor be lehet állí-
tani a megfelelő magasságra (három beállítás 
lehetséges). Végezetül a fejszalagot – fordított 
sorrendben – vissza lehet szerelni (90o-os elfor-
gatás, összekötőszalagok rögzítése, tengely 
vissza az állítócsavarba). 
 
 
 
   

Figyelem: A sérülések elkerülése érdekében a hom-
lokrészi csap behelyezésekor, még a 90°-os 
elforgatást megelőzően oda kell figyelni a 
helyes behelyezésre. 

 
 
 
 
 
Nagyon kicsi fej esetében lehetőség van arra, 
hogy az alapbeállítást kisebb fejmérethez vé-
gezze. Ehhez a fejszalagot – a fentiekben leírt 
módon – ki kell szerelni a sisakból. 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően elől ki kell nyitni (tépőzárral) a 
fejszalag borítását (a textilrészek átfedésénél). 
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Ezáltal hozzáférhetővé válik a két beállító 
pont. Kb. 90°-os elforgatással a homlok-
szalagot ki lehet akasztani, és rögzíteni 
lehet a kívánt pozícióban. Ezt a beállítást 
mindkét oldalon el kell végezni. 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Végezetül a fejszalagot vissza kell szerel-
ni a sisakba. Ügyeljen a belső rész helyes 
és teljes összeszerelésére, ugyanis csak 
így lehet biztosítani a sisak védő funkció-
ját. Különösen arra kell ügyelni, hogy a si-
sak felhelyezésekor jól olvasható legyen a 
hajtószerkezet fedelében az „R”. 
 

 
 
 
4.4 Az állszíj alapbeállítása 

 
Az állszíjat az erre a célra szolgáló mű-
anyag rögzítő kapoccsal lehet nyitni vagy 
zárni. A fokozatmentes hozzáigazítás az 
állszíj végének húzásával és a rögzítő 
csat meglazításával lehetséges. 
Az állszíj optimális beállításához a szíjat a 
tépőzár segítségével igazítani lehet. 
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A tépőzáras harántszíjjal az állszíjat hozzá le-
het igazítani a fej formájához. Amennyiben a 
tarkórésznél különösen szoros kapcsolat szük-
séges, a harántszíjat át lehet húzni a szemen, 
és a hátoldalon tépőzárral rögzíteni lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az áll-héjazat használatakor az állszíj hosszát 
úgy kell beállítani, hogy az áll-héjazat jól fe-
küdjön. 
 
 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: A szíjakat alapvetően úgy kell megfeszíteni (különösen a fej fölötti 
hevedereket), hogy azok legyenek feszesek, de mégis kényelmesek.  

 
MEGJEGYZÉS: A sisak csak akkor nem nyújt optimális védelmet, ha az állszíjat az 

útmutatónak megfelelően állította be, és zárva viseli.  
 
 
4.5 Látómező 

Az integrált látómezőt a látómező alsó élénél 
fogva ütközésig le kell húzni. A feltolás ellen-
kező sorrendben történik, de az üveg csak 
akkor van rögzítve, ha érezhetően beakad. 
 

  
A kívánságra beszerelhető védőszemüveget 
(szemvédőt) az oldalsó karok segítségével 
ütközésig le kell húzni. A feltolás ellenkező 
sorrendben történik, de a védő csak akkor 
van rögzítve, ha érezhetően beakad. 
 

FONTOS: A látómezők védőhatása csakis a végállásban biztosított, közbülső állás-
ban nem! Amennyiben nem szabályosan használja a látómezőt, annak 
súlyos – akár halálos – sérülés lehet a következménye. A sérült látómezőt 
használni tilos, azt azonnal pótolni kell. 
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5. Ápolási útmutató 
A sisakhéjat és a műanyag alkatrészeket valamint a belső részt rendszeresen 
meg kell tisztítani. A sisakhéj tisztítását végezze el minden használat után, 
hogy a szennyeződés ne tapadhasson hozzá, ne száradjon rá.  
A sisakhéj tisztítását végezze kizárólag vízzel, tisztítótörlővel, lágy műanyag-
tisztítóval vagy mosogatószerrel. A látómezőt tisztítás előtt permetezze le 
vízzel, a tisztításhoz használjon lágy mosogatószert és puha törlőruhát. 

 
Figyelem: Ne használjon dörzsölő szivacsot vagy hasonló eszközt! 
 
Figyelem: A sisak és a látómező tisztításához sose használjon oldószert, benzint, sa-

vat, vagy hasonló anyagokat, az ugyanis rontja a védőfunkciót. 
 
5.1 A fejszalag-bevonat tisztítása 

A higiénia biztosítása érdekében a fejszalag-bevonatot ajánlatos szükség sze-
rint tisztítani. Textilből készült kivitel esetében a fejszalagot ajánlatos a 4.1.3 
pont leírása szerint kiszerelni, majd a bevonatot a tépőzár leválasztásával eltá-
volítani a fejszalagról. A két mosóhálóba helyezett textilrész mosógépben 
40oC-on, öblítő szer használata nélkül mosható. Amennyiben a fejszalag be-
vonata bőrből készült, a tisztítás megfelelő szerek használatával, nedves 
letörölgetéssel történik. A bőrt nem szabad mosni. 
A textilrészek szerelésekor arra kell ügyelni, hogy a tépőzár zárásakor az 
illesztés a sisakba mutasson, kívülről ne legyen látható. Végül a fejszalagot 
fordított sorrendben vissza kell szerelni a sisakba. 

 
5.2 Az állszíj tisztítása 

Az állszíjat szükség szerint tisztítani kell. 
Ehhez javasoljuk, hogy nyissa ki teljesen a 
fejszíj tépőzárát (a háló alatt). Ezt követően 
oldani kell a két oldalsó szíjrögzítő csavart 
(belső hatlap!). 
 
 
 
A két rövid tarkó-szíj nyitása után ki lehet 
fűzni az állszíjat, és mosógépben 40oC-on ki 
lehet mosni (az alkatrészeket mosóhálóba 
kell helyezni, lágy mosószerrel öblítő szer 
használata nélkül kell mosni). 

 
Beszereléskor először ajánlatos befűzni a 
fejszíjat, majd ezt követően kell rögzíteni a 
két tarkószíjat, és végén kell felszerelni az 
oldalsó csavarokat. Végezetül az állszíj beál-
lítása következik (lásd: 4.1.4). 
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6. Pótalkatrészek 
Valamennyi alkatrész könnyen cserélhető.  

 156850 Pót látómező, víztiszta 
156851 Pót látómező, aranygőzölt 

 156854 Pót védőszemüveg, víztiszta 
 15685403 Pót védőszemüveg, aranygőzölt 

156857 Árnyékoló 
156859 Fejszalag, textil bevonattal 
15687001 Textil bevonat a fejszalag részére 
156863 Komplett sisakbelső 
156870 Állszíj 

 
7. Vizsgálat és karbantartás 

Minden tisztítás, valamint minden alkatrészcsere után meg kell vizsgálni a si-
sak épségét/hiánytalanságát, a megfelelő rögzítést, és az alkatrészek műkö-
dőképességét. Ezen kívül szükség van még egy szemrevételezésre, az eset-
leges meghibásodások felismerése érdekében. A hibákat egy szakértővel 
azonnal ki kell javíttatni, adott esetben a sisakot felülvizsgálatra vissza kell 
küldeni a gyártóhoz. 
A HEROS-xtreme sisak élettartama: a sisak élettartamát a gyártásához fel-
használt anyagok valamint a sisak használatának és tárolásának körülményei 
befolyásolják.  
A gyártó ajánlásai: 
A sisakok élettartama közvetlenül függ az igénybevételtől, mint pl. időjárási ha-
tások, hő- és mechanikus terhelés stb. A HEROS-xtreme sorozathoz tartozó 
sisakok kitűnő öregedésállósággal rendelkeznek – rendeltetésszerű használa-
tot feltételezve. 
Minden egyes bevetés után ellenőrizni kell sisak, a sisakbelső és a tartozékok 
sérüléseit. A sérült sisakot vagy sisakrészeket nem szabad többé használni. 
Igénybevétel, rendkívüli terhelés mint pl. erős becsapódás vagy egyéb erőbe-
hatás után a sisakot biztonsági okokból többé nem szabad használni. 
A lehetőleg hosszú használati idő elérése érdekében okvetlenül követni kell a 
felhasználói információban foglalt előírásokat és útmutatásokat. A sisakot 
minden bevetés után meg kell tisztítani (lásd az 5. pontot), és fénytől védett, 
száraz helyen kell tárolni. 
Rendeltetésszerű használat, ápolás, karbantartás és tárolás mellett javasoljuk, 
hogy a HEROS-xtreme sorozathoz tartozó sisakok használati ideje ne haladja 
meg a 15 évet. 

 
7.1 Általánosságban 

Általánosan azok az előírások/útmutatások érvényesek, amelyeket a sisakhoz 
felhasználói útmutatóként mellékeltek. Megfelelő biztonság a felhasználó szá-
mára csak akkor várható el, szigorúan betartja a felhasználói útmutatóban fog-
lalt összes útmutatást. Rosenbauer nem vonható felelősségre azokért a károk-
ért, amelyek a felhasználói útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából 
származnak. 
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7.2 Ellenőrzés 
A sisakot, sisakbelsőt és tartozékot alapvetően minden használat előtt és után 
ellenőrizni kell. A sérült sisakot, vagy sérült sisakrészeket többé nem szabad 
használni, ill. a sérült részeket azonnal pótolni kell. 
Minden egyes olyan bevetés után, amikor a sisak szokatlan terhelésnek (pl. 
erős becsapódás, ütés, esés, egyéb erőbehatás, közvetlen lángbehatás, ma-
gas ill. hosszantartó hő behatás, vegyszerrel érintkezés, olvadt fémmel érint-
kezés stb.) volt kitéve, a sisak újbóli használata előtt a sisakelemeket alapos 
vizsgálatnak kell alávetni. 
Az ellenőrzést egy megfelelően képesített szakember kell elvégezze – Rosen-
bauer megfelelő képzést kínál szakemberek számára. Az ellenőrzés során az 
összes sisakelemet gondosan ellenőrizni kell, és a sérült alkatrészeket kivétel 
nélkül cserélni kell, mielőtt újra használná a sisakot.  
Javasoljuk, hogy ezt az ellenőrzést végezze el kétévente, és ez ellenőrzés té-
nyét és az esetleges alkatrészcseréket dokumentálja megfelelően. 
Sose használjon sérült sisakot, előfordulhat hogy az már nem teljesíti a védő-
funkciót! 
A sisakalkatrészeket azonnal eredeti alkatrészekkel kell pótolni az alábbi ese-
tekben, vagy ha más sérülések láthatók: 
Sisakhéj + látómező 
a) Bármilyen repedés 
b) Alkatrészhiány 
c) 1 mm-nél mélyebb bemetszések, karcolások/vágások 
d) Hólyagosodás 
e) Túlzott hő- vagy lángbehatás által okozott erős felületkárosodás 
f) A védőfesték erős károsodása/sérülése 
g) Egyes alkatrészek sérülése 

 
Sisakbelső, állszíj, kepi 
a. Bármilyen repedés 
b. Alkatrészhiány 
c. Sérülés, hiányos záró elem szilárdság  
d. Textil részek sérülése (vágás, repedés, kidörzsölődés, kirojtosodás stb.) 
e. Sérült varrat 
f. Tépőzár sérülése 
g. Egyes alkatrészek erős elszíneződése 
h. Egyes alkatrészek sérülése 

 
7.3 Használat időtartama 

 A HEROS/HEROS-xtreme/HEROS XT sorozathoz tartozó sisakok kitűnő öre-
gedésállósággal rendelkeznek – rendeltetésszerű használatot feltételezve. 
A Rosenbauer sisakok nem rendelkeznek lejárati dátummal, ugyanis a maxi-
mális használati idő közvetlenül az igénybevételtől (pl. időjárási hatások, táro-
lási és bevetési körülmények, hő- és mechanikus terhelés stb.) függ. 
A lehetőleg hosszú használati idő elérése érdekében okvetlenül követni kell a 
felhasználói információban foglalt előírásokat és útmutatásokat, a folyamatos 
ellenőrzések során a hibás vagy kopott alkatrészeket eredeti alkatrészekkel 
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kell pótolni. A sisakot minden bevetés után meg kell tisztítani, és fénytől vé-
dett, száraz helyen kell tárolni. 
A régebbi sisakok esetében, amelyek már hosszabb ideje használatban van-
nak, arra kell figyelni, hogy a használati idő megsaccolásához azokat a bevetési 
szcenáriókat, követelményeket, terheléseket, szabványokat, stb. kell figyelembe 
venni, amelyek a forgalomba hozatal pillanatában meghatározóak voltak.  
Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a sisakot csak olyan terhelések-
nek lehet kitenni, amelyek a forgalomba hozatal időpontjában a releváns elő-
írások és sisakvizsgálatok tárgyát képezték. 
A HEROS típussorozathoz tartozó tűzoltó sisakokat a kezelői útmutatóban fog-
lalt információk betartása mellett végzett folyamatos ápolás, karbantartás és a 
hibás alkatrészek cseréje esetén nagyon hosszú időn keresztül lehet használni. 
Sisakjaink gyártási dátumát a sisak belső oldalán található „dátum-óra” mutatja. 

 
8. Javítás 
 
8.1 Az állszíj cseréje 

Az állszíj eltávolításához el kell távolítani a belső hatlapú csavart (beszerelés: 
fordított sorrendben). A szíjat végezetül be kell állítani a 4.1.4 pontban leírtak 
szerint. 
 

8.2 A látómező cseréje 
Először ki kell bontani a két oldalsó (belső 
hatlapú) csavart.  
 
 
 
 
 
 
 
Végezetül húzza ki a látómezőt a tartójá-
ból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az új látómezőt vissza kell helyezni a tar-
tóba, a műanyag illesztő elemekbe be kell 
helyezni a belső rész hordozókat, és rög-
zíteni kell a rögzítő csavarok segítségével 
(figyelem: a rugósalátétek feküdjenek jól!).  
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8.3 A védőszemüveg cseréje 
Először oldani kell a három – bal- és 
jobboldalt, és hátul lévő – fő csavart 
(belső hatlap!). 
 
 
Ezt követően ki kell húzni a hajtó-
mechanizmus tengelyét, és ki lehet 
venni a teljes sisakbelsőt.  
 
 
 
Ekkor oldani kell a védőszemüveg két 
rögzítő csavarját (belső hatlap!) és ki 
lehet cserélni a védőszemüveget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sisakbelsőt szerelje vissza fordított 
sorrendben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 A komplett belső szerelék cseréje, beleértve a tartóhálót  
Oldozza a 3 fő csavart (lásd: 8.3), húzza ki a tengelyt a forgató gombból és 
vegye ki a teljes belső szereléket.  A beszerelés fordított sorrendben történik.  
 

8.5 Tarkóvédő (kepi) szerelése 
A szereléktartó hátsó részében 3 rög-
zítő pont található (1-1 db bal- és jobb-
oldalt, valamint hátul). A kepi beszere-
léséhez vezesse a műanyag csík tüs-
kéit a három erre szolgáló tartóba (bal-
ról, vagy jobbról indulva). Az a legegy-
szerűbb, ha a rögzítő karokat könnye-
dén eltolja a sisakhéjtól. 
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9. A sisakok cikkszámai 
HEROS-xtreme 

Megnevezés    Cikkszám 
HEROS-xtreme utánvilágító 156800 
HEROS-xtreme, piros  156801 
HEROS-xtreme, sárga  156802 
HEROS-xtreme, kék   156804 
HEROS-xtreme, fekete  156805 
HEROS-xtreme, fehér  156806 
HEROS-xtreme, alumínium-fehér 156807 
HEROS-xtreme, RAL 3020 piros  156808 

 
HEROS-xtreme adapter 
utánvilágító    156800/156831 
piros     156801/156831 
sárga     156802/156831 
kék     156804/156831 
fekete     156805/156831 
fehér     156806/156831 
alumínium-fehér   156807/156831 
RAL 3020 piros    156808/156831 
 
Tartozék 
Standard kepi   156869 
Körkörös tarkóvédő   15686803 
Sisaklámpa, LED   156849 
Sisakcsíkok, 3M Scotch Lite 580 15686x 
Arcvédő látómező, víztiszta  156850 
Arcvédő látómező, aranygőzölt 156851 
Szemvédő, víztiszta   15685402 
Szemvédő, színezett  15685403 
Kámzsa     158163 
Fejszalag borítás, bőr  15687003 
Áll-héjazat, bőr   156871 
Raszteres szalagok   156861 
Sisakrádió készlet: Savox, HC-1. cikkszám: K52000 Impact com 

 
 Fakultatív: 
 Sisakél-védő    156873 
 
10. A sisakok szállítása és tárolása 

HEROS-xtreme: Külön-külön kartondobozokban, védőfóliával 
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