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LUOKITUSTODISTUKSEN JA VASTAAVUUSTODISTUKSEN MYÖNTÄJÄ

Suojakypärä

Katso tuotteeseen ommellusta etiketistä tuotteen luokitustiedot. 
Vain tuotteeseen selkä käyttöohjeeseen merkityt luokitukset ovat 
voimassa. Kaikki tuotteet täyttävät vaatimuksen EU 2016/425, 
EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Tätä henkilönsuojain on tarkoitettu käytettäväksi käyttäjän suojaksi 
putoavilta esineiltä ja vahingon aiheuttamilta aivovaurioilta sekä 
kallonmurtumilta. Tämä turvakypärä on suunniteltu suojaamaan 
käyttäjäänsä: 1) Pään yläpuolelta putoavilta esineiltä 2) Päähän 
iskeytyviltä esim kaatuvilta esineiltä 3) Päähän kohdistuvilta iskuilta 
myös erittäin alhaisessa lämpötilassa   ( -30°C)sekä takaa eristävyyden 
sähkövirralle (enintään 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V dc).  4) 
sivusuunnasta tulevalle puristusvoimalle 5) suojaa myös sulan metallin 
roiskeita vastaan  Tämä kypärä ei ole suunniteltu kiipeilykäyttöön eika 
sovellu mihinkään urheilulajiin eikä palon sammutustyötehtäviin.

SUOJAVARUSTEEN KÄYTTÖ:
Vain oikeankokoinen kypärä suojaa. Säädä niskan rullasäädöstä kypärä 
käyttäjän päähän istuvaksi  Rullaa myötäpäivään käännettäessä 
kypärän koko pienenee ja vastapäivään käännettäessä kokoa saadaan 
suuremmaksi  Se miten syvällä kypärä istuu päässä voidaan myös säätää 
4 säätötapin avulla Siirrä tapit oikeisiin reikiin Kypärän etuosassa on 
3 eri asentoja ja takana kaksi korkeuden säätöä varten  Myös kypärän 
hihnan pituutta voidaan säätää avamalla lukitus ja kiristämällä hihnaa.
Kypärä on iskunkestävä, iskun jälkeen voi näyttää ettei kypärä ole 
vahingoittunut, mutta siitä huolimatta se ei enää suojaa. Tällainen 
kypärä on vaihdettava uuteen. Tuotetta ei saa korjailla tai muutella.ja 
vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Kypärää ei saa altistaa maaleille 
tai liuottimille eikä liimoille.

SÄHKÖÖN LIITTYVÄT KÄYTÖN RAJOITUKSET: 
Ennen käyttöä on vaatimustaso tarkistettava. Eristystä ei saa käyttää 
olosuhteissa kun eristys voi alentaa suojaustasoa esim. Mekaanisessa 
tai kemiallisessa suojauksessa. Sähkösuojaus toimii vain käytettäessä 
kypärää muun sähkösuojauslaitteenkanssa.

KÄYTÖN JÄLKEEN:
Jos kypärä likaantuu tai vahingoittuu erityisesti ulkopinnasta on se 
huolellisesti puhdistettava ohjeen mukaan. Asiaton puhdistus voi 
vahingoittaa kypärää ja suojaus ei enää ole voimassa.
 
Suojakypärän säätö ja kunnon tarkistus 
Tehokkaan suojan takaamiseksi tätä kypärää on käytettävä  suorassa 
pään päällä. Istu suorassa  ja säädä  kypärä sen niskaosan säätöruuvista 
käyttäjän pään koon mukaan istuvaksi (Ei  liian löysälle tai tiukalle) 
Kypärän käyttöikään vaikuttavat monet eri ulkoiset tekijät, kuten 
käyttölämpötila, altistuminen auringonvalolle, kemikaaleille jne 
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa kypärän kuoren sekä remmien ja 
pehmusteiden kunto. Jos kypärässä on merkkejä vahingoista tai sen 
osat ovat kuluneet tai vaurioituneet on se poistettava käytöstä. Jos 
kypärämallin PW54 mukana tuleva suojavisiiri on naarmuuntunut tai 

SÄHKÖKOE EN50365:2002. 
Kypärä suojaa ja sitä voidaan käyttää kun ympäristössä on korkeintaan 1000 VAC tai 1500 Vac. Kypärä suojaa 
päätä sähköiskuilta.
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Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

Mallit PW54/PS54/PG54 Endurance Plus-suojakypärä ja sähkösuoja
PS53 Korkeanpaikankypärä, sähkösuojaus

vaihingoittunut,on se poistettava käytöstä  Irroita kypärän remmit ennen 
visiirin poistamista . Molemmilla puolella on kaksi kiinnityspistettä. 
Kiinnitä kypärän hihnat takaisin. Muista poistaa visiiriä suojaavat kelmut 
ennen visiirin käyttöä. Filmikelmu on visiirin molemmilla puolilla. Varaosa 
visiirin tuotekoodi on PW56Jos kypärässä ei ole havaittavia vaurioita, on se 
valmis käyttöön Kypärän valmistuspäivämäärä löytyy kypärän sisäpinnasta 
ja on luettavissa aikakellosta. Normaalissa käytössä takaamme kypärälle 7 
vuoden käyttöikän valmistuspäivästä luettuna.
 
VARASTOINTI JA HUOLTO: 
Puhdistetaan laimeassa saippualiuoksessa. Ei saa käyttää syövyttäviä tai 
liuottavia kemikaaleilla. Jos puhdistus ei onnistu on suojain vaihdettava. 
Säilytys toimituspakkauksessa tai jos ei ole sitten kolhuilta, nesteiltä ja 
valolta suojattuna. 
Kuljetuksen aikana säilytetään kuivassa huoneenlämmössä suojattuna 
kemikaaleilta ja iskuilta. Kypärä ei aiheuta allergiaa. Kuitenkin jos 
reaktiota esiintyy poistakaa kypärä ja ottakaa yhteys lääkäriin.
 
HUOM: 
Käyttöohjetta on noudatettava.  Kypärän pehmusteet sekä leukaremmi 
eivät ole vaihdettavissaPoista siis kypärä käytöstä, jos kiinnitysremmeissä 
on vaurioita Kypärän sivuilla on kaksi pitkää kiinnitysaukkoa siihen 
kiinnitettäviä varaosatarvikkeita varten Nämä kiinnitysaukot on 
tehty esim kuulosuojaimia varten. Lue kuulosuojaimien mukana 
toimitettavat käyttöohjeet ja tuotteiden yhteensopivuudesta annetut 
ohjeet ennen käyttöä.

MERKINNÄT 

 = Valmistajan tunnistetiedot
CE 0194 =  EU 2016/425 terveys- ja turvallisuusvaatimusten asetuksen 
noudattamista osoittavat merkinnät ja valvontaan suorittavan laitoksen 
numero 
EN 397:2012+A1:2012 = Viittaavat standardiin ja julkistamisvuoteen
EN 50365:2002 = Viittaavat standardiin ja julkistamisvuoteen 
 

 =  Muovin kierrätysmerkintä
ABS  =  Kypärän ulkokuoren materiaali
  ABS eli akryylinitriilibutadieenistyreeni muovi

 =  Valmistuskuukausi ja -vuosi 
  (Esimerkissä on  Maaliskuu / 2019)
MERKINTÄ: 
Seuraavat merkinnät antavat lisäsuojaa.
-30°C / -20°C: on alin suositeltu käyttölämpötila. 
440 Vac suojaus. Kypärä suojaa lyhyttä sähköaltistumista vastaan.
Kypärä suojaa epämuodostumiselta. 
MM: Sulametalli Kypärä suojaa sulametallilta.

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194   
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS :PW54/PS54/PG54
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD -NOTIFIED BODY NR 2777
BRACETOWN BUSINESS PARK – CLONEE – DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PS53

EN 397: 2012 + A1:2012
EN  50365:2002
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