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EN 397: 2012 
+ A1:2012

KAITSE KIIVRID

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate 
tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja 
kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse EL 
2016/425, EN397:2012+A1:2012 õuetele.

See IKV on ette nähtud kasutaja kaitseks kukkuvate esemete ning 
sellest tuleneva ajukahjustuse ja kolju murru eest. See kiiver on 
mõeldud kasutaja kaitseks. 1) ülevalt tulevate löökide eest  2) 
kukkuvate esemete eest 3) Väga madala temperatuuri mõju ( 
-30°C).; 4) külgmised deformatsioonid.  Kiiver ei ole mõeldud 
ronimis-, tuletõrje ja sporditegevuseks.

KAITSE HELMETI KASUTAMINE:
Piisava kaitse tagamiseks peab see kiiver sobima või kohandatama 
vastavalt kasutaja pea suurusele. Reguleeri  tagaratta nupu abil 
kiiver sobivaks: TPöörates paremale / väiksemaks; suuremaks/ 
pöörake vasakule. Kandmis kõrguse reguleerimiseks kasutage kiivri 
4 tihvti. Aseta tihvtid sobivatesse aukudesse. Kiivri eesosas on 3 eri 
asendit ja taga 2 kõrguse seadistamiseks. Lõuarihma reguleerimiseks 
avage klamber ja tõmmake lint rihmade külge.
Kiiver on valmistatud löögi energia summutamiseks või korpuse ja 
rakmete kahjustamise tõttu ning kuigi selline kahju ei pruugi olla 
ilmselge, tuleks kiiver, mis on tõsiselt kahujustatud, välja vahetada.
Kasutajate tähelepanu juhitakse ka ohule, kui muuta või eemaldada 
originaalosa, välja arvatud kiivri tootja poolt soovitatud osad. 
Kiivreid ei tohiks kohandada kinnitusvahendite paigaldamiseks 
mingilgi viisil. Mitte kasutada värve, lahusteid, liimaineid ega 
isekleepuvaid etikette, välja arvatud vastavuses kiivritootja juhistele.

ELEKTRILISED KASUTAMISE PIIRANGUD JA HOIATUSED. 
ENNE KASUTAMIST peab kasutaja kontrollima, et kiivri elektrilised 
piirangud vastavad nominaal pingele, mis selle kasutamise ajal 
tõenäolselt tekib. Isolatsiooni kiivrit ei tohiks kasutada olukordades, 
kus esineb oht, mis võib oluliselt vähendada isoleerivaid omadusi (st.
mehaaniline või keemiline agressioon). Elektriisolatsiooni toimivus 
on ainult siis, kui kiivrit ei kasutata üksi: vaja on kasutada ka muid 
isoleerivaid kaitsevahendeid vastavalt tööga kaasnevatele ohtudele.
 
PÄRAST KASUTAMIST: 
Kui kiiver on määrdunud või saastunud, eriti välispinnal, 
tuleb seda hoolikalt puhastada vastavalt allpool toodud 
puhastussoovitusele(hooldus/ladustamie).  
Me rõhutame kaitse väheneb, kui ei ole piisavalt puhastatud ja 
toode on vananenud.
 
KAITSEKIIVRI REGULEERIMINE JA KONTROLL 
Tõhusa kaitse tagamiseks tuleks kiivrit kanda nii, et tipp oleks 
ettepoole (istudes sirges asendis) ja reguleerida vastavalt pea 
suurusele (mitte liiga lõdvalt ega pingul) taga asuva kiivri 
reguleerimissüsteemi abil.  Kiivri kasutusaega mõjutavad mitmed 
tegurid, näiteks külm, kuum, keemiatooted, päikesevalgus või 
väärkasutamine.(nt söövitavad ained, värv, puhasti jne)  Iga kord 
enne kasutamist kontrollida kiivri kesta, rakmeid ja pehmendusi 
(praod kulumine) Kiivrid, mis on saanud tugeva löögi või on 
vigastatud, tuleb välja vahetada, eemaldada kasutusest.  Kui 
kiivril eim ole nähtavaid vigastusi, on see valmis kasutamiseks. 
Valmistamiskuupäeva leiate kiivri seest. Tavatingimustes kiivri 
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KASUTUSJUHEND

TOOTJA Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

TEAVITATUD ASUTUSE NIMI JA AADRESS, KES ON VÄLJASTANUD EC SERTIFIKAADI

MUDELID:

kasutusaeg on 7 aastat valmistamisest.

HOOLDUS/HOIUSTAMINE
 Seda kaitsekiivrit võib puhastada ja desinfitseerida madala 
konsentratsiooni puhastuslahuses immutatud lapiga. Ärge kasutage 
abrasiivseid ega söövitavaid keemilisi aineid. Kui seda kiivrit pole 
võimalik puhastada selle meetodiga, tuleb see asendada. Toodet 
tuleb transportida oma pakendis. Kui pakendit pole, Kasutage 
pakendit, mis kaitseb toodet põrutuse, niiskuse, termiliste 
ohtude, valguse kokkupuute eest, hoides seda eemal toodetest, 
materjalidest või ainetest, mis võivad seda kahjustada. 
Kui kiivrit ei kasutata ega transpordita, tuleb kiiver hoida kuivas 
kohas eemal valgusest, külmast ja kohast kus ei oleks keemia 
tooteid ega langeks teravaid esemeid alla. Kiivrit ei tohiks suruda 
ega hoida kuumuse lähedal. Soovitatav säilitustemperatuur on 
20±15°C. See kiiver ei tohiks sisalda ühtegi ainet, mis võiks tekitada 
allergiat. Kui aga tundlikel inimestel on allergiline reaktsioon, tuleks 
lahkuda ohtlikst piirkonnast ja eemaldada kiiver. nin küsida arstiabi.
 
TÄHELEPANU: 
Kasutusjuhendi, reguleerimise/ülevaatuste ja hoolduse/
ladustamise juhendite puudumine või puudulik kasutamine võib 
piirata isolatsiooni kaitse tõhusust..
Kiivri pehmendused ja rihmad ei ole vahetatavad. Eemalda 
kiiver kasutusest, kui rakmed on rikutud. Kiivri tarvikute jaoks 
on kesta mõlemal küljel 2 pikka auku.  Näiteks kõrvaklappide 
paigaldamiseks. Enne kõrvaklapi paigaldamist, lugege hoolikalt 
kõrvaklapi kasutusjuhendit ja veenduge, et nende ühilduvus 
on testitud.

MARKEERING

 =  Tootja identifitseerimine
CE = Märgistused, mis näitavad tervise- ja ohutusnõute vastavust 
määrusega (EL) 2016/425 
EN 397:2012+A1:2012 =viitav standard ja ilmumisaasta

 =  plasti ringlussevõtu sümbol 
ABS  =  Kiivri kesta material
  (ABS-akrüülnitriilbutadieenstüreen)

 =  Tootmisaasta ja kuu 
  (näit. 2019/märts)

MÄRGISTAMINE (FACULTATIIVNE TESTIMINE) 
Kiud, millel on üks järgmistest märgistustest, vastavad 
täiendavatele nõuetele allpool: 
-30°C : väga madalatel temperatuuridel säilitab kiiver 
oma omadused. 
44Va:c Elektriline isolatsioon. 
Kiiver kaitseb kasutajat juhusliku, lühikese kokkupuute eest pinge 
all elektrijuhtmetega, kuni 44V a.c. Üldiseks kasutamiseks tööstuse 
ja töökohal, kus pinge on alla 400V a.c.
LD: külgmine deformatsioon. 
Kiiver kaitseb kasutajat külgsuunaliste deformatsioonide eest. 
 

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

PW55/PS55/
PB55/PC55

Endurance Helmet (Vented)

PW97 Monterosa Safety Helmet(Vented )
PS52 Full Brim Future Helmet  
PW51 Expertbase PRO Safety Helmet 
PS50 Arrow Safety Helmet  (Vented)
PV50 / PV60 Peak View Hard Hat Vented
PV54 / PV64 Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELS :PW55/PS55/PC55/PS52
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
MODELS :PW51/PV50/PV54/PV60/PV64
SAY BUILDING, JOHN M.KEYNESPLEIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS
UTAC - UNION TECHNIQUE DE L’AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE -   
NR: 0069  MODELS: PW97
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE     
SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELS : PS50
WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE,NN16 8SD, UK
CSI SPA-NR:  0497  MODELS : PS51
VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY


