PPE
Inspection
Henkilösuojaimen
tarkastus

Inspection
form
Tarkastuslomake
• In addition to routine checks for each use, PPE should regularly undergo a detailed inspection by a competent person. Petzl recommends an
• Jokaisella käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön pitää tehdä henkilösuojaimelle yksityiskohtainen tarkastus
inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product.
säännöllisesti. Petzl suosittelee tarkastusta joka 12. kuukausi ja jokaisen tuotteen käytölle poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen.
• PPE inspection should be conducted with the manufacturer's Instructions for Use.
• Henkilösuojaimen
tarkastuksessa
pitää käyttää valmistajan käyttöohjeita.
Download
the instructions
at PETZL.COM.
Lataa ohjeet osoitteesta PETZL.COM.

ASAP
KYPÄRÄT
User information
Käyttäjän tiedot

PPE information
Henkilösuojaimen tiedot

Surname
Sukunimi
/yritys
Address

Model
Malli
Serial number
Sarjanumero
Year of manufacture
Valmistusvuosi
Date of purchase
Ostopäivämäärä
Date of first use
Ensimmäinen käyttöpäivämäärä
Manufacturer: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France
Valmistaja: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Ranska

Osoite

Identifier
Tunniste

Good condition (G)
Hyvä kunto (H)

To monitor (TM)
Tarkkailtava (T)

To repair (TR)
Korjattava (K)

Do not use, retire (R)
Poistettava käytöstä (P)

Not applicable
Ei koske tätä tuotetta

1. Known product history
1. Tuotteen
tunneettu
käyttöhistoria
Usage
conditions
or exceptional
event during use (examples:
fall
or fall arrest, usetaiorpoikkeuksellinen
storage at extreme
temperatures,
Käyttöolosuhteet
tapahtuma
käytön
modification
outsideputoaminen
manufacturer's
facilities...) :
aikana (esimerkit:
tai putoamisen
pysäyttäminen, käyttö tai säilytys äärimmäisissä
lämpötiloissa, muun kuin valmistajan tiloissa tehdyt
muutokset, yms.) :

2. Preliminary observations
Verify the presence and legibility of the serial number and the CE mark.
Verify that the product lifetime has not been exceeded.
2. Alustavat huomiot
Compare with a new device to verify there are no modifications or missing elements.
• Tarkasta että sarjanumero ja CE-merkintä ovat näkyvissä ja luettavissa.
• Varmista ettei tuotteen käyttöikä ole ylitetty.

3.• Vertaa
Inspecting
theuuteen
frametuotteeseen varmistaaksesi, ettei se ole muuttunut tai ettei mitään puutu.
tuotetta
• Check the condition of the frame (marks, deformation, cracks, corrosion...).
Kuoren
•3.Check
thetarkastus
condition of the edges of the attachment hole (marks, deformation, cracks are a sign of fall arrest).
Tarkasta
kunto (jäljet, iskut, vääntymät, halkeamat, palojäljet, kulumisjäljet, kemialliset vauriot...).
•• ASAP
B71ulkokuoren
only:
•
Tarkasta
kuoren
kunto stop
(jäljet,
vääntymät,
halkeamat,
puuttuvat
VAROITUS:
Check the conditionsisäosan
of the wheel
(marks,
deformation,
cracks
are a osat...).
sign of fall
arrest). älä irrota kuoreen kiinnitettyä vuorausta.
• Muista: kypärää ei saa räätälöidä tai merkata kemiallisilla tuotteilla. Käytä vesipohjaisia tarroja merkkaamiseen.
Check
the condition
of thetarkoitettujen
protective cover.
• Tarkasta
lisävarusteille
hahlojen ja reikien kunto (vääntymät, halkeamat...).
• Tarkasta tuuletusaukkojen kunto ja toiminta (VERTEX VENT, ELIOS...).

4. Inspecting the wheel
Vuorauksen
tarkastus
•4.Check
the condition
of the wheel (marks, deformation, cracks, corrosion...).
• Tarkasta
kunto (jäljet,
vääntymät,
halkeamat,
puuttuvat
Verify
that allvuorauksen
teeth are present
and check
their state
of wear.
osat...).
Irrota
pehmusteet
piilossa
olevien alueiden
The
wheel
must
not be fouled.
If necessary,
clean ittarkastamiseksi.
with a brush, possibly by applying solvent with a fine brush. Avoid getting any liquid inside
VAROITUS: älä irrota kuoreen kiinnitettyä vuorausta.
the mechanism.
• Check the rotation of the wheel.
5. Päänkehyksen tarkastus (pään hihnasto)
Turn the wheel one complete revolution in both directions, making sure it rotates smoothly, without catching.
• Tarkasta hihnojen ja niiden kuorikiinnitysten kunto (kulumisjäljet, viillot, palojäljet, muoviosien vääntymät).

5. Checking the arm and the safety catch
6. Otsapannan tarkastus
•• Check
theotsapannan
condition ofjathe
(marks, deformation,
cracks, corrosion...).
Tarkasta
senarm
kuorikiinnitysten
kunto (kulumisjäljet,
vääntymät, puuttuvat osat...). Irrota
•tarvittaessa
Check the pehmusteet
condition of tai
themukavuusosat
safety catch (marks,
deformation,
are a sign of fall arrest).
tarkistaaksesi
piilossacracks
olevat alueet.
• Check the effectiveness of the arm's return spring.
7. Säätöjärjestelmän tarkastus
6.• Tarkasta
Functionsäätöjärjestelmän
test: sliding onjathe
senrope
kuorikiinnitysten kunto (kulumisjäljet, vääntymät, puuttuvat osat...).
Tarkasta
toimivuus.
•• Install
the säätöjärjestelmän
ASAP on a compatible
rope, check that it slides properly on the rope in both directions.
Liikuta säätöjärjestelmää molempiin suuntiin. Vedä järjestelmäst varmistaaksesi etteivät säädöt muutu.

7. Function test: grabbing and releasing the rope
8. Leukahihnan tarkastus
•• Install
the leukahihna
ASAP on ajacompatible
rope; test for correct
locking by
pulling downward
(direction
a fall).
Tarkasta
säätöosat (kulumisjäljet,
viillot, palojäljet,
muoviosien
vääntymät).
Liikuta of
pidikkeitä
•jaAfter
locking,
verify that releasing
normally
carried
out.
muoviosia
tarkastaaksesi
hihnan is
piilossa
olevat
alueet.

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

8. Checking the condition of the OK TL connector
Pehmusteiden tarkastus
•9.For
connector inspection, see the inspection form for your connector model at petzl.com.
• Tarkasta pehmusteiden kunto. Irrota ne tarvittaessa pesua tai vaihtoa varten.

10. Otsavalaisinkiinnikkeiden tarkastus

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

11. Lisävarusteiden
tarkastus
Comments
(detail here
any defects found on the product and accomplished tasks)

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

Huomiot (kirjaa ylös löydetyt viat ja suoritetut toimet)

VERDICT

Inspected by

PÄÄTÖS
Product fit to remain in service

Tarkastajan nimi
Company

Tuotteen käyttöä voi jatkaa
Product unfit to remain in service
Tuotteen käyttöä ei voi jatkaa

PPE INSPECTION - Inspection form - ASAP (030314)

HENKILÖSUOJAIMEN TARKASTUS - Tarkastuslomake KYPÄRÄT (271114)

Yritys
Date
Päivämäärä

Next inspection date
Seuraavan tarkastuksen päivämäärä

1/1
1/1

