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EE KAITSE KIIVRID  KASUTUSJUHEND

Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) 
nõuetele Standardi EN397:2012+A1:2012 üldnõuded 
See isikukaitsevahend on disainitus kukkuvate esemete eest. 
1) ülevalt poolt tulevate löökide eest. 2) Kukkuvate esemete 
eest. 3) Eriti külmas (-30kraadises) keskkonnas löökide eest. 
Kiivrit mitte kasutada tuletõrjumisel või muudel spordialadel, 
milleks seda pole ette nähtud.

KAITSE HELMETI KASUTAMINE:
Piisava kaitse tagamiseks peab see kiiver sobima või 
kohandatama vastavalt kasutaja pea suurusele.
Sobiva suuruse seadistamiseks kasutage tagumist nuppu: 
pöörates päripäeva suurus väheneb ja vastupidi.
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.

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 peaks kiivrit kandma pea 
otsas(istuge sirgelt) ja see peaks olema kohandatud 
kasutaja pea suurusele ( ei sobi avarana ega pigistavana), 
selle reguleerimissüsteemiga, mis asetseb kiivri tagaküljel. 
Kiivri elu mõjutavad mitmed tegurid, nagu külm, kuumus, 
keemiatooted, päikesevalgus või väärkasutus. Igapäevaselt 
ja enne kasutamist tuleb kontrollida kiivrit, selle rakmete 
ja tarvikute tugevust, et tuvastada mis tahes märke 
renderdamisest 8pragudest, vigadest). Kiiver, millel on 
kulumismärgid või mis on saanud põrutada, tuleks välja 
vahetada. Kui sellel polevigastusi on see sobiv kasutuseks 
vastavalt otstarbele.Tootmiskuupäev on märgitud iga kiivri 
sise. Tavalistes kasutustingimustes peaks see kaitsekiiver 
tagama nõuetekohase kaitse 7 aastat vastavalt valmistamis 
kuupäevale.

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.
 
TAGAVARAOSAD:
Järgmised detailid on saadaval osadena: 
-Neljapunkti lõuarihm ( Vaata mudel nr PA49 neljapunkti 
lõuarihm)  
-Higipael (Vaata mudel nr PA45 neljapunkti higirihm)
 

MARKEERING

 Tootja indentifitseerimine

 =Markeering näitab, et toode vastab EU2016/425 
turvanõuetele
EN397:2012+A1:2012 =viidates standardile ning 
avaldamisele 

 = plastiku ringlussevõtu sümbol
ABS = Kesta materiali sümbol
  =  Valmistamise aasta, kuu (nt 2018/märts)

MÄRGISTAMINE (FACULTATIIVNE TESTIMINE) 
Kiud, millel on üks järgmistest märgistustest, vastavad 
täiendavatele nõuetele allpool: 
-30°C / -20°C: väga madalatel temperatuuridel säilitab kiiver 
oma omadused. 

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

TOOTJA
IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland 
 

Teavitatud asutuse nimi ja aadress, kes on väljastanud EC sertifikaadi
INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NUMBER 0194
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
Mudelid:: PS63 Ventileeritud Endurance kaitsekiiver


