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EN12492:2012 
EN397:2012+A1:2012

KAITSE KIIVRID
Vastab määruse (EL 2016/425) nõuetele ja standardi EN 
12492:2012 üldnõuetele
See kiiver vastab ka järgmistele standardi EN397:2012+A1:2012 
nõuetele: löögi- ja läbitungimiskindlust äärmuslikel 
temperatuuridel (-30C)

SEE ON MÄGIRONIJATE KIIVER 
See kiiver on ettenähtud kõrgustes töötamiseks, päästetöödeks 
ja ronimiseks.
See on ette nähtud kasutaja kaitsmiseks kukkuvate esemete eest 
ning sellest tuleneva ajukahjustuse ja koljuluu murru eest.
Ärge kasutage seda, selleks mitte ettenähtud olukorras. Kõrgustes 
tegevused võivad põhjustada tõsiseid peavigastusi.Kiivri 
kandmine võib seda riski oluliselt vähendada, kuid seda ei saa 
kõrvaldada. Suure löögi korral kiiver deformeerub, neelates 
võimalikult palju energiat, muutes kiivri kasutuskõlbmatuks.

KONTROLLIDA ENNE KASUTAMIST
Enne iga kasutust kontrollige kesta ja peavõru kinnitussüsteemi 
seisukorda (veenduge, et selle välisküljel ega seintel poleks 
pragusid ega deformatsioone) Kontrollige rihma ja õmbluste 
seisukorda. Veenduge, et peavõru reguleerimissüsteem ja 
lõuapael toimivad korralikult
 
KAITSE HELMETI KASUTAMINE: 
Piisava kaitse tagamiseks, peab kiiver olema mõõtmetelt sobiv 
või reguleeritud nii, et see oleks peas kindlalt ja mugavalt Sobiva 
suuruse reguleerimiseks kasutage tagumist reguleerimisnuppu. 
Väiksema suuruse sulgemiseks/reguleerimiseks pöörake 
paremale; Suurema suuruse avamiseks/reguleerimiseks 
pöörake vasakule.
Kiiver on ette nähtud löögi energia neeldumiseks hävimise või 
osalise kahjustuse tagajärjel; isegi kui kahjustus ei ole nähtav, 
tuleb tugeva löögi saanud kiiver välja vahetada.
Kasutaja tähelepanu juhime ka kiivri mis tahes originaalosa 
muutmise või eemaldamise ohule, välja arvatud kiivri tootja 
soovitused. Kiivreid ei tohiks kohandada tarvikute paigaldamiseks 
viisil, mida tootja pole soovitanud. Mitte kanda lhusteid, värve, 
liime ega kleebiseid mitte vastavuses tootja juhistele.  
Ronimiseks võib seda kiivrit kasutada vahemikus +35°C ja -20°C 
(vastavuses EN 12492,katsetingimused).

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
Suurused 52-63cm 
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 
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KASUTUSJUHEND

TOOTJA 
PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

TEAVITATUD ASUTUSE NIMI JA AADRESS, KES ON VÄLJASTANUD EC SERTIFIKAADI

Mudelid:

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

reguleerimissüsteemi abil.  Kiivri kasutusaega mõjutavad mitmed 
tegurid, näiteks külm, kuum, keemiatooted, päikesevalgus või 
väärkasutamine. 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.  Valmistamiskuupäeva leiate kiivri seest. 
Tava tingimustes nõuetekohane kiivri kasutusaeg 7 aastat 
valmistamisest.

HOOLDUS/HOIUSTAMINE
Hoolduseks või desinfitseerimiseks kasutage ainult selliseid aineid, 
mis ei kahjusta kiivrit ega ole kokkupuutel inimesega ohtlikud, 
kasutada vastavalt tootja juhistele.
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.

MÄRGISTAMINE (FACULTATIIVNE TESTIMINE) 
Kiud, millel on üks järgmistest märgistustest, vastavad 
täiendavatele nõuetele allpool: 

  = Tootja identifitseerimine PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= Märgistused, mis näitavad vastavust määruse (EL)  

  2016/425tervise- ja ohutusnõuetele. 
  EN 397 :2012+A1:2012 
 =  Viidatav standard ja ilmumisaasta 

 =  Plastiku taaskasutuse sümbol 
ABS  =  Kestmaterjali sümbol 

 
=  Tootmisaasta ja kuu 

  (nt. 2019/märts

PS73 Height Endurance Mountaineer Helmet 
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