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Vuorikiipeily ja via ferrata -kypärä 
  
KÄYTTÖTAVAT  
Kypärä kiipeilyyn, vuorikiipeilyyn ja via ferrata -kiipeilyyn  
Älä käytä tuotetta toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu.  
Kypärä voi vähentää riskejä korkealla tehtävien töiden aikana, mutta ei voi poistaa niitä 
kokonaan. 
Kypärä epämuodostuu iskun voimasta iskuvoiman suurimman vaikutuksen vaimentamiseksi. 
Joskus epämuodostuma on niin suuri, että kypärä tuhoutuu täysin. Tämä voi johtaa siihen, että 
kypärää ei voida enää käyttää.  
  
VAROITUS  
Kypärän käyttöön liittyvät toiminnot ovat vaarallisia. Olet itse täysin vastuussa toiminnoistasi. 
Ennen kypärän käyttöä on: 

• Luettava käyttöohjeet. 
• Harjoiteltava tuotteen oikeaa käyttöä. 
• Tutustuttava tuotteen toimintoihin ja sen käyttörajoituksiin. 
• Ymmärrettävä tuotteen käyttöön liittyvät riskit. 
 

Näiden sääntöjen laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. 
  
KUVAUS  
(1) Kuori, (2) Säätöpyörä (3)Leukahihna (4) Kiinnityssolki (5) Leukanauhan kiinnike (6) 
Kiinnike lampulle, (7) Tuuletusreiät. 
Materiaalit:  ABS-kuori (akryylinitriilibutagieenistyreeni), polyuretaanipehmuste ja 
polystyreenivaahto, polyesterinauhat. 
  
TARKISTUS  
Varmista ennen käyttöä, ettei kuoressa näy halkeamia tai epämuodostumia ja että nauhojen ja 
otsanauhan ommel ei ole vaurioitunut. Tarkista järjestelmän kokoasetukset, etenkin 
leukanauhan solki. 
 
VAROITUS 
Kova isku voi vaurioittaa kypärää, vaikka siinä ei olisi näkyviä vaurioita. Lopeta kypärän käyttö 
voimakkaan iskun jälkeen. 
Jos olet epävarma tuotteen kunnosta, ota yhteyttä Rock Empire, Ltd. -yritykseen tai hävitä tuote.  
  
ASETUS JA KÄYTTÖ  
Valmistelut:  Suurenna kypärää säätörenkaalla (2). 
Asetukset: Aseta kypärä päähän ja käytä säätöpyörää (2) kehyksen kiristämiseen päähän 
sopivaksi. Vedä leukanauha (5) korvan alapuolelta. Se voidaan asettaa myös eteen- tai 
taaksepäin, käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Kiinnitys:  Työnnä kiinnitysnauhan (4) osat toisiinsa, kunnes ne kiinnittyvät. Kiristä 
leukanauha kireälle. Oikea kiinnitys estää kypärän luistamisen. Irrota leukahihna painamalla 
soljen molempia laitoja (4) 
Tarkista:  Tarkista soljen (4) kunnollinen kiinnitys vetämällä nauhoista. 
Varmista käytön aikana, että kypärä on asetettu oikein, koska vain tällöin se tarjoaa riittävän 
suojauksen.  
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KULJETUS, SÄILYTYS JA YLLÄPITO  
Kääri kypärä niin, ettei se altistu paineelle tai teräville reunoille. 
Säilytä kypärää suojattuna UV-säteilyltä, kosteudelta, kemikaaleilta, liuottimilta jne.  
Älä altista kypärää korkeille lämpötiloille, kuten auringonpaisteeseen pysäköidyssä autossa.  
Maalit, tarrat tai vastaavat voivat heikentää kypärän turvallisuutta.  
Muutokset: Vältä kypärän rakenteen muuttamista ja lisävarusteiden asentamista siihen. 
Ainoa poikkeus on otsalampun asennus kiinnikkeeseen (6)  
Puhdistus: Kypärä voidaan pestä haaleassa vedessä tavallisella saippualla. Älä koskaan käytä 
liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pese kypärää pesukoneessa. 
Kypärä toimitetaan polyteenipussissa ja pahvilaatikossa.  
  
YLEISET TIEDOT  
Käyttöikä ja tarkastukset 
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, poista se käytöstä. 
 
Tuotteen vanheneminen: Tuotteen käyttöiän päättymiseen on olemassa lukuisia syitä. 
Esimerkiksi lainsäädännön ja määräystenmuutokset, uusien tekniikoiden kehitys, 
yhteensopimattomuus muiden laitteiden kanssa jne. 
  
Takuu 
VALMISTAJA  antaa 3 vuoden takuun valmistus. ja materiaalivirheille.  
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.  
 
 
 


