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KYPÄRÄT

1. Tuotteen tunnettu käyttöhistoria

Henkilösuojain jossa ilmenee odottamatonta kulumista pitää poistaa käytöstä, kunnes sille on tehty 
yksityiskohtainen tarkastus.

Käyttäjän pitää:
- Antaa tarkat tiedot käyttöolosuhteista.
- Raportoida mahdollisesta poikkeavasta tapahtumasta, jossa henkilösuojain on ollut.
(Esimerkit: putoaminen tai putoamisen pysäyttäminen, käyttö tai säilytys äärimmäisissä lämpötiloissa, muun kuin 
valmistajan tiloissa tehdyt muutokset, yms.)

2. Alustavat huomiot

Varmista että sarjanumero ja CE-merkintä ovat näkyvissä ja luettavissa.
Huomio, tuotteittemme sarjanumeroita muutetaan. Samanaikaisesti tulee olemaan kahdenlaisia koodeja. 
Alla on esitelty kunkin sarjanumeron muodostamisperiaate.

Koodi A: Koodi B:

00  000  AA  0000 00 A 0000000 000
Valmistusvuosi Valmistusvuosi
Valmistuspäivä Valmistuskuukausi

Tarkastajan nimi Eränumero
Lisäys Lisäys

Varmista ettei tuotteen käyttöikä ole ylitetty.
Vertaa tuotetta uuteen tuotteeseen varmistaaksesi, ettei se ole muuttunut tai ettei mitään puutu.

Henkilösuojaimen tarkastus 

Tarkastusohjeet

• Jokaisella käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön pitää tehdä henkilösuojaimelle 
yksityiskohtainen tarkastus säännöllisesti. Petzl suosittelee tarkastusta joka 12. kuukausi ja jokaisen tuotteen käytölle 
poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen.
• Henkilösuojaimen tarkastuksessa tulisi olla valmistajan käyttöohjeet käytettävissä teknisten asioiden tukena. 
Lataa ohjeet osoitteesta PETZL.COM.

3. Kuoren tarkastus

• Tarkasta ulkokuoren kunto (jäljet, iskut, vääntymät, halkeamat, 
palojäljet, kulumisjäljet, kemialliset vauriot...).

• Tarkasta kuoren sisäpuolen kunto (jäljet, vääntymät, halkeamat, puuttuvat 
osat...). VAROITUS: älä irrota kuoreen kiinnitettyä vuorausta.

• Muista: kypärää ei saa räätälöidä tai merkata kemiallisilla tuotteilla. 
Käytä vesipohjaisia tarroja merkkaamiseen.

http://www.petzl.com
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• Tarkasta lisävarusteille tarkoitettujen hahlojen ja 
reikien kunto (vääntymät, halkeamat...).

• Tarkasta tuuletusaukkojen kunto ja toiminta (VERTEX 
VENT, ELIOS...).

4. Vuorauksen tarkastus

• Tarkasta vuorauksen kunto (jäljet, vääntymät, halkeamat, puuttuvat osat...). 
Irrota pehmusteet piilossa olevien alueiden tarkastamiseksi.
VAROITUS: älä irrota kuoreen kiinnitettyä vuorausta.

Huomio: kypärämallista riippuen kuori ja vuoraus voivat olla:

yksi yhtenäinen osa kaksi yhteen liimattua osaa kaksi yhteen liitettyä osaa
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5. Päänkehyksen tarkastus (pään hihnasto)

• Tarkasta hihnojen ja niiden kuorikiinnitysten kunto (kulumisjäljet, viillot, 
palojäljet, muoviosien vääntymät).

Huomaa: useimmissa kypärissä, joissa on 
vuoraus, ei ole nauhahihnastoa.

6. Otsapannan tarkastus

• Tarkasta otsapannan ja sen kuorikiinnitysten kunto (kulumisjäljet, vääntymät, 
puuttuvat osat...).
Irrota tarvittaessa pehmusteet tai mukavuusosat tarkistaaksesi piilossa olevat 
alueet.

Huomaa: joissain kypärissä, kuten METEORissa tai 
SIROCCOssa, ei ole otsapantaa.

7. Säätöjärjestelmän tarkastus

• Tarkasta säätöjärjestelmän ja sen kuorikiinnitysten kunto 
(kulumisjäljet, vääntymät, puuttuvat osat...).
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• Tarkasta säätöjärjestelmän toimivuus.
Liikuta säätöjärjestelmää molempiin suuntiin. Vedä järjestelmästä varmistaaksesi etteivät säädöt muutu.

8. Leukahihnan tarkastus

• Tarkasta leukahihna ja säätöosat (kulumisjäljet, viillot, palojäljet, 
muoviosien vääntymät).
Liikuta pidikkeitä ja muoviosia tarkastaaksesi hihnan piilossa olevat 
alueet.

• Tarkasta leukahihnan soljen kunto 
(kulumisjäljet, vääntymät, murtumat). 
Tarkasta kiinnityksen luotettavuus vetämällä 
varovasti leukahihnasta.
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9. Pehmusteiden tarkastus

• Tarkasta pehmusteiden kunto. Irrota ne tarvittaessa pesua tai vaihtoa 
varten.

10. Otsavalaisinkiinnikkeiden tarkastus

• Tarkasta otsavalaisinkiinnikkeiden kunto (kulumisjäljet, vääntymät, 
puuttuvat osat...).

11. Lisävarusteiden tarkastus

• Mikäli kypärään on kiinnitetty lisävarusteita, tarkasta niiden kunto ja 
varmista että ne toimivat kunnolla (silmäsuojain, otsavalaisin...).
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• Isku kuoreen

• Vääntynyt kuori

• Haljennut kuori

• Repeytynyt pehmuste

• Kemikaalin vaikutus kuoreen

• Haljennut kuori

• Kulunut pehmuste

• Haljennut kuori

• Rikkinäinen solki

• Kemikaalin vaikutus kuoreen

• Vääntynyt ja naarmuuntunut vuoraus

• Rikkinäinen solki • Rikkinäinen solki

• Vääntynyt kuori

• Rikkinäinen säätöjärjestelmä

Liite 1. Esimerkkejä kuluneista tai käytöstä poistettavista kypäristä.

• Syvä naarmu kuoressa

• Vääntynyt kuori

• Jälkiä kuoressa ja rikkinäinen kiinnike

• Haljennut vuoraus • Haljennut vuoraus • Haljennut vuoraus

• Isku kuoreen
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