
KÄYTTÖOHJE

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.

SUOJAVARUSTEEN KÄYTTÖ: 

Vain oikeankokoinen kypärä suojaa. 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. 

Sovitus ja kypärän tarkastus. Kypärää käytetään lippa edessä ja 

koko on säädettävä pään mukaan. Säätö kypärän takaosassa. 

Suojataso riippuu altistumisesta kemikaaleille ja lämpö, 

auringonvalo ja käyttötapa. Päivittäinen tarkastus tulee tehdä. 

Jos kypärä on altistunut iskulle on se vaihdettava. Valmistuspäivä 

on merkitty kypärään. Normaalioloissa käyttöaika on seitsemän 

vuotta käyttöönotosta. 

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.

MERKINTÄ: Seuraavat merkinnät antavat lisäsuojaa.

-30 on alin suositeltu käyttölämpötila.

440 Vac suojaus. Kypärä suojaa lyhyttä sähköaltistumista 

vastaan.

Kypärä suojaa epämuodostumiselta. 

MM: Sulametalli Kypärä suojaa sulametallilta.

Sähkökoe EN50365:2002. 

Kypärä suojaa ja sitä voidaan käyttää kun ympäristössä on korkeintaan 1000 VAC tai 1500 Vac. Kypärä suojaa 

päätä sähköiskuilta.

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations
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BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
SAY BUILDING, JOHN M.KEYNESPLEIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS
BSI GROUP - NR: 0086  
KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
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