Suojakypärä GALEOS WORK
KÄYTTÖOHJEET
Kypärä on tarkoitettu päänsuojaamiseen liikkuvilta ja/tai putoavilta esineiltä Euroopan
standardin EN 397 ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
Kypärää ei tule käyttää sen käyttötarkoituksen vastaisesti.
Kypärä voi vähentää riskejä korkealla tehtävien töiden aikana, mutta ei voi poistaa niitä
kokonaan.
Kypärä on tarkoitettu pään suojaamiseen töissä korkeissa paikoissa, pelastustyöntekijöille ja
rakennustyömaalla jne.
VAROITUS
Jotta kypärä tarjoaisi parhaan suojan, on se säädettävä pään koon mukaan. Kypärä on
tarkoitettu vaimentamaan iskun, mikä voi johtaa kypärän osittaiseen murtumiseen tai kuoren ja
päänkehyksen halkeamisen, joten koville iskuille altistunutta kypärää ei saa enää käyttää,
vaikka vaurio ei olisi näkyvissä.
Valmistajan suositusten lisäksi, käyttäjien tulee olla tietoisia kypärän alkuperäisten osien
muokkaamisesta ja poistamisesta syntyvistä riskeistä. Kypäriä ei saa muokata lisävarusteiden
kiinnittämiseen millään muulla tavalla, kuin mitä valmistaja on suositellut.
Älä käytä muita, kuin valmistajan ohjeiden mukaisia maaleja, liuottimia tai tarroja.
Ennen kypärän käyttöä on:
• Luettava käyttöohjeet huolellisesti.
• Harjoiteltava tuotteen oikeaa käyttöä.
• Tutustuttava tuotteen toimintoihin ja sen käyttörajoituksiin.
• Ymmärrettävä tuotteen käyttöön liittyvät riskit.
• Tiedettävä tuotteen käyttöikä ja määräaikaistarkistusten aikavälit.
Näiden sääntöjen laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai
kuolemaan.
KUVAUS
(1) Kuori, (2) tuuletusaukot suojattu metalliritilällä, (3) Lampun kiinnike, (4) pään kehys
lukituksella, (5) kehyksen säätöpyörä, (6) leukanauhan kiinnike, (7) leukanauha, (8) kiinnike.
Materiaalit:
Kuori:
ABS
(akryylinitriilibutagieenistyreeni),
sisäkehys:
EPS
(polystyreenivaahto), pehmuste: Polyuretaanivaahto, nauhat: polyamidi
TARKISTUS
Tarkista kuoren sisä- ja ulkopuoli halkeamien ja vaurioiden varalta ja tarkista nauhat ja
pääkehys. Tarkista järjestelmän kokoasetukset, etenkin leukanauhan kiinnike.
SUOSITUKSET
Kova isku voi vaurioittaa kypärää, vaikka siinä ei olisi näkyviä vaurioita. Poista kypärä
käytöstä kovan iskun jälkeen.
Jos olet epävarma tuotteen kunnosta, ota yhteyttä Rock Empire, s.r.o. -yritykseen tai hävitä
tuote.
KÄYTTÖ JA ASETUS
Valmistelut: Käytä kehyksen lukkoa (4) takaosan vetämiseksi sopivaan asentoon ja suurenna
kypärän kokoa säätöpyörällä (5).
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Asetus: Aseta kypärä päähän ja käytä säätöpyörää (5) kehyksen kiristämiseen päähän sopivaksi.
Vedä leukanauhan kiinnike (6) korvien alapuolelta tai etu-/takapuolelta tarvittaessa.
Kiinnitys: Napsauta kiinnikkeet (8) yhteen koukut liitettynä. Kiristä leukanauha kireälle.
Oikea kiristys estää kypärän liikkumisen päässä. Leukanauha irrotetaan painamalla
kiinnikkeen (8) molempaa laitaa.
Tarkistus: Tarkista nauhan kiinnitys (8) vetämällä nauhoista.
Varmista, että kypärä istuu hyvin päässä parhaan pään suojauksen saamiseksi.
KULJETUS, SÄILYTYS JA YLLÄPITO
Pakkaa kypärä sen suojaamiseksi paineelta ja teräviltä reunoilta.
Säilytä kypärää suojattuna UV-säteiltä, kosteudelta, kemikaaleilta. liuottimilta jne.
Älä altista kypärää korkeille lämpötiloille, kuten auringonpaisteeseen pysäköity auto.
Maalit, tarrat tai vastaavat voivat heikentää kypärän turvallisuutta.
Muokkaukset: Vältä kypärän rakenteen muokkaamista, mukaan lukien eri lisävarusteiden
asentamista.
Ainoa poikkeus tähän on otsalampun kiinnitys kiinnikkeisiin (3)
Puhdistus ja desinfiointi: Kypärä voidaan pestä haaleassa vedessä tavallisella saippualla. Älä
koskaan käytä liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pese kypärää pesukoneessa äläkä kuivaa
sitä kuivaimessa.
YLEISET TIEDOT
Kypärää ei tule käyttää yli 10 vuotta sen käyttöönotto-/ostopäivämäärästä laskettuna, tai jos
jokin sen osa muuttuu käyttökelvottomaksi.
Käyttöikä ja määräaikaistarkistukset
Metalli- ja muoviosien käyttöikä on 10 + 5 vuotta (5 vuotta valmistajan ohjeiden mukaisissa
säilytysolosuhteissa, 10 vuotta ensimmäisestä käytöstä). Jos valtuutettu henkilö toteaa, ettei
tuotteen käyttö enää ole turvallista, on heidän vastuullaan ehdottaa tuotteen poistaminen
käytöstä, vaikka sen käyttöikä ei olisi päättynyt.
Metalli- ja muovituotteet on tarkistettava vähintään kerran vuodessa valmistajan tai luokan
III henkilösuojaimien yksinkertaisella rakenteella valtuutettujen henkilöiden toimesta
(jäljempänä "valtuutettu tarkastaja"), kuten IRATA ja SPRAT LEVEL3 jne. Nämä tarkistukset
on suoritettava myös epätavallisten tilanteiden sattuessa (putoaminen, vahvat kemikaalit,
mekaaniset vauriot tai käyttäjän ollessa epävarma).
Jos olet epävarma kypärän kunnosta, älä käytä sitä ja hävitä se.
Takuu
VALMISTAJA antaa 3 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden takuun.
Takuu ei koske normaalia käyttökulumista, laiminlyöntiä, epäammattimaista käsittelyä, väärää
käyttöä, kiellettyä laitteen muutostyötä eikä vääränlaista varastoimista.
Onnettomuudet, vahingot, laiminlyönti sekä käyttö, johon kypärää ei ole tarkoitettu eivät kuulu
takuun piiriin..
VALMISTAJA ei ole vastuussa suorista, epäsuorista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka
liittyvät tämän laitteen käyttöön.
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