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Suojakypärä

Täyttää asetuksen (EU 2016/425) sekä standardin EN 12492: 2012 
yleiset vaatimukset.
Tämä kypärä täyttää myös seuraavat standardin EN397: 2012 
+ A1: 2012 vaatimukset: iskun- ja tunkeutumiskestävyys; 
valinnainen testi isku- ja tunkeutumiskestävyydestä 
äärimmäisissä lämpötiloissa (-30 ° C).

TÄMÄ KYPÄRÄ ON TARKOITETTU VUORIKIIPEILYYN TAI 
VASTAAVAAN TOIMINTAA 
Tämä malli on suunniteltu työskentelyyn korkealla sekä 
vuorikiipeilyyn
Kypärän tarkoitus on suojata käyttäjää putoavilta esineiltä ja 
estää loukkaantuminen
Älä käytä kypärää eri tarkoitukseen, kuin mihin se on 
suunniteltu Korkeilla paikoilla työskentelyssä on aina läsnä 
loukkaantumisriskiKypärän käyttö vähentää päävammojen riskiä, 
muttei poista kokonaan loukkaantumisvaaraa Kypärä vaimentaa 
terävien iskujen voimaa ja jakaa sitä laajemmalle alueelle 
vähentäen näin loukkaantumisriskiä

TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Että kypärän kuoressa ei ole näkyviä vaurioita ja että 
pehmusteremmien kiinnitys on tukeva Tarkista myös 
kiinnitysremmien kunto Tarkista, että otsapannan 
kiristysmekanismi toimii moitteetta
 
SUOJAVARUSTEEN KÄYTTÖ: 
Hyvän suojan tarjoavan kypärän tulee istua hyvin päähän ja 
sen kokosääto tulee tukea kypärää Kypärän koon säätäminen 
onnistuu niskan säätöruuvista Käännä säätöruuvia myötäpäivään 
pienentääksesi otsapannan kokoa ja päinvastoin
Josko kypärään kohdistuu voimas isku tai sen kuoressa on 
näkyvissä vaurioita, niin vaihda kypärä välittömästi
Käyttäjän tulee myös huomioida, että tuotteen yhteydessä saa 
käyttää vain siihen suunniteltuja ja valmistajan hyväksymiä 
tarvikkeita tai varaosia Kypärää ei saa mitenkään muokata, 
jotta siihen voitaisiin kiinnittää lisäosia. Älä käytä kypärän 
puhdistuksessa liuottimia tai maalaa sen pintaa millään 
väriaineella, tai kiinnitä siihen tarroja, jotka eivät ole valmistajan 
suosittelemia  Kiipeilykäytössä tämä kypärä suojaa jopa +35°C - 
-20°C lämpötiloissa (EN 12492 testimenetelmän olosuhteet)

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 SOVITTAMINEN SEKÄ TARKISTUS
KOKOSÄÄTÖ 52-63cm 
Tehokkaan suojan takaamiseksi tätä kypärää on käytettävä  
suorassa pään päällä. Istu suorassa  ja säädä  kypärä sen 
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Käyttöohje

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

LUOKITUSTODISTUKSEN JA VASTAAVUUSTODISTUKSEN MYÖNTÄJÄ

Mallit

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

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.  Kypärän 
valmistuspäivämäärä löytyy kypärän sisäpinnasta ja on luettavissa 
aikakellosta. Normaalissa käytössä takaamme kypärälle 7 vuoden 
käyttöikän valmistuspäivästä luettuna.

VARASTOINTI JA HUOLTO
Käytä puhdistuksessa vai  mietoja puhdistuaineita, jotka eivät 
vahingoita tuotetta eivätkä aiheuta terveysriskiä käyttäjälle
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. 

  = Valmistajan tunnistetiedot PORTWEST - IDA  
  BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

 
= EU asetuksen 2016/425 terveys- ja   

  turvallisuusvaatimus merkintä.  
  EN 397 :2012+A1: 2012 
 =  Viittaa standardiin ja sen vuosilukuun 

 =  Kierrätysmuovin merkintä 
ABS  =  Kuoren materiaalin merkintä 

 
=  Valmistusvuosi ja -kuukausi 

  Esimerkissä 2019/Maaliskuu

PS73 Height Endurance Mountaineer Helmet 
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