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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.
Tämä kypärä on tarkoitettu suojaamaan käyttäjän päätä putoavilta 
esineiltä ja estämään  loukkaantumiset sekä aivovammat 
Tämän kypärän kuori on suunniteltu suojaamaan käyttäjän päätä 
1) Pään yläpuolelta tulevilta iskulta tai heitetyiltä esineiltä 2) 
Yläpuolelta tippuvilta esineiltä 3) Iskuilta, myös erittäin alhaisessa 
lämpötilassa ( -30°C). Kypärää ei ole tarkoitettu palontorjuntaan, 
vuorikiipeilyyn tai urheiluun. 

SUOJAVARUSTEEN KÄYTTÖ: 
Parhaan suojaavuuden takaamiseksi, on kypärän kokosäätö 
säädettävä käyttäjän pään koon mukaan istuvaksi.  Käytä 
niskan rullasäätöä seuraavasti: Kierrä rullaa myötäpäivään ja 
säätöremmi kiristyy ja vastaavasti vastapäivään niin remmi aukenee 
isommaksiKypärän kuori ja pehmustevaljaat on tehty niin, että 
ne vaimentavat iskun voimakkuutta. Voimakkaan iskun saanutta 
kypärää ei tule enää käyttää , vaikka siinä ei näkyisi ulkoisia 
vahinkoja. Uusi kypärä , jokaisen onnettomuuden jälkeen.Käytä 
kypärässä vain siihen suunniteltuja varaosia tai tarvikkeita. 
Kaikkien muiden tarvikkeiden asentaminen kypärään heikentää 
sen suojaavuutta. 
Älä maalaa kypärää tai puhdista sitä liuottimilla. Myös liman käyttö 
tai jopa tarrat voivat heikentää kypärän kestävyyttä. 
 
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. 
Kypärän sovitus ja käyttötarkastus. Kypärän koko on säädettävissä 
käyttäjän pään koon mukaan. Säätöruuvi on kypärän niskaosassa. 

Valmistajan takaama suojaustason pituus riippuu myös kypärän 
altistumisesta kemikaaleille, lämmölle, auringonvalolle ja 
sen käyttökerroista. Tarkista kypärän kunto ennen jokaista 
käyttökertaa. Jos kypärä on altistunut voimakkaalle iskulle, on se 
vaihdettava uuteen. Valmistuspäivämäärä on merkitty kypärään. 
Normaaliolosuhteissa käyttöikä 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.
VARAOSAT: Ei saatavana varaosia

MERKINTÄ: Seuraavat merkinnät antavat lisäsuojaa. 

 = Valmistajan tunnistetiedot

 
=  Merkinnät, jotka viittaavat terveyteen ja  

  turvallisuuteen viittaaviin määräyksiin (EU)2016/425 
  EN 397 :2012+A1:2012 = Viittaavat standardiin ja  
  julkistamisvuoteen 

 =  Muovin kierrätysmerkintä
ABS  =  Kuoren materiaalin merkintä

 
=  Valmistuskuukausi ja -vuosi 

  (Esimerkissä on  Maaliskuu / 2019)

VALINNAISET VAATIMUKSET
-30°C:  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.
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Mallit PV74 Skyview Safety Helmet - Auojakypärä ja sähkösuoja
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