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TEAVITATUD ASUTUSE NIMI JA AADRESS, KES ON VÄLJASTANUD EC 
SERTIFIKAADI
DOLOMITICERT S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy. Notified 
Body nr 2008

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, EN 50365:2002 nõuetele.
See kiiver on ette nähtud kaitseks kukkuvate esemete eest. Kaitseks 
kolju murru ja ajaukahjustuse kaitseks. 
See kiivri kest on mõeldud kasutaja kaitseks:1) pea kohale 
visatud esemete eest;2= kukkuvate esemete;3)Väga madalate 
temeratuuride (-30kraadi) mõjude eest. Mitte kasutada seda kiivrit 
ronimisel, tuletõrjes ja sportimisel. 
KAITSE HELMETI KASUTAMINE: 
Piisava kaitse tagamiseks peab see kiiver sobima kasutaja pea 
suurusega või olema vastavalt kohandatud.  Sobiva suuruse 
reguleerimiseks kasutage taga olevat nuppu: pöörake paremale, et 
sulgeda/reguleerida väiksemat suurust; suurema suuruse avamiseks/
reguleerimiseks pöörake vasakule.Kiiver on ette nähtud löögienergia 
neelamiseks kesta ja rakmete osalise hävimise või kahjustamisega ja 
kuigi need kahustused ei pruugi olla selged, tuleks kõik tugeva löögi 
saanud kiivrid välja vahetada.Juhime kasutaja tähelepanu sellele, 
et mis tahes kiivri originaalosa muutmise või eemaldamise ohule, 
välja arvatud kiivri tootja soovitused. Kiivreid ei tohiks kohandada 
lisaseadmete paigaldamiseks viisil, mida kiivri tootja ei soovita. 
Ärge kandke värve, lahusteid, liime ega isekleepuvaid silte, v.a kiivri 
tootja juhiste kohaselt. 
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 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..
VARUOSAD: varuosi ei ole saadaval
MÄRGISTAMINE (FACULTATIIVNE TESTIMINE) 
Kiud, millel on üks järgmistest märgistustest, vastavad täiendavatele 
nõuetele allpool: 

 = Tootja identifitseerimine

 
=  Tervishoiu ja terviseohutuse järgimist tähistab  

  märgistus ja   
  Ohutusnõuete regulatsioon määrus (EL)2016/425 
  EN 397:2012+A1:2012 = viitav standard ja  
  ilmumisaasta 

 =  plasti ringlussevõtu sümbol
ABS  =  kesta materiali sümbol

 
=  Tootmisaasta ja kuu 

  (näit. 2019/märts)

VALIKULISTE NÕUETE MÄRGISTUS:
-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. 
MM sula metalli kaitse. Kiiver kaitseb kasutajat sulametalli 
projektsioonide eest.

Elektriline test(EN 50365:2002) Kiiver tagab elektriisolatsiooni kaitse, seda saab kasutada lähedal asuvate osade 
või käitiste puhul, mis ei ületa 1000V a.c või 1500V d.c. Kui seda kasutada koos teiste elektrit isoleerivate kaitsevahen-
ditega, takistab see kiiver ohtlikku voolu läbi inimese pea.

EE

Mudelid PV74 Skyview Safety Helmet - Elektrilised isolatsiooni omadused

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