
KIIVER BALANCE AC ja HD KASUTUSJUHEND
NB! Käesoleva kasutusjuhendi joonised asuvad kiivri pakendis asuval rootsikeelsel kasutusjuhendil.

BALANCE kiivrid on valmistatud kõrgeklassilisest polüeteenmaterjalist ning omavad uudse disainiga 6 kinnituspunktiga lööki summutavat 
kandeosa. Lisaks nõutavatele testidele on testitud ka kiivrite vastavust reale tootja poolt pakutud lisanõuetele.

Balance kiivrid on testitud ja heakskiidetud standardi EN397 lisanõudele vastavalt:
a) madalad temperatuurid  -30° C
b) elektriisolatsioon - 440 VAC (avamata õhuavadega)
c) lateraalne deformatsioon - LD
d) sulametalli pritsmed - MM (avamata õhuavadega) 

Märkus: Kui kiivrit kasutatakse koos kõrvaklappidega, siis kiivri ja kõrvaklappide kombinatsioon EI VASTA standardi EN397 
elektriisolatsiooninõuetele. 

Sobitamine

Nõutavate kaitseomaduste tagamiseks tuleb kiivri peapaela pingus seada sobivaks kasutaja pea suurusele kuklaosas paiknevate seadeavade abil. (vt. 
joonist)

Kaitseklass: 2 

Kasutamine

Kiivrit  on  lubatud  kasutada  ainult  töödel,  milleks  see  on  ette  nähtud.  Kiiver  kaitseb  piiratud  määral  kukkuvate  esemete  löökide  ja  ülaltpoolt  
läbitungimise eest. Kiiver ei ole kavandatud kaitsma läbitungimiste eest külgedelt, tagant ja eestpoolt, kuid kaitseb mõõdukate löökide eest ka nendelt 
suundadelt. Väldi voolu all olevate juhtmetega kokkupuudet. Ära püüa muuta kiivri ehitust. Jälgi, et kiivri kandeosa oleks korralikult kinnitatud.  
Kasuta ainult BALANCE kiivri kandeosa. Lõuarihm on saadaval lisavarustusena.

Ventilatsioon

Kiivri ülaosas on märgitud ventileerimisavade kohad. Avage tuulutusavad mõlemalt poolt, surudes näiteks 4mm kruvikeerajaga väljastpoolt avadele. 
(Mudelitel HD ja AC asuvad ventileerimisavad erinevatest kohtades. Vt. joonist)

Kiivri kõrguse seadmine

Liigutage kandeosa kinnrituskohtade vahel, millega saate kiivri seada sügavamal või kõrgemale. Parima sobivuse saavutamiseks võib kinnituskohti 
seada eraldi kiivri ees- ja tagaosas. (Vt. joonist)

Transport

Kiivrit tuleb transportida nii, et oleks välditud selle kahjustamine väliste mõjude poolt.  

Säilitamine

Mittekasutamisel tuleb kiivrit hoida kaitstuna otsese päikesekiirguse, vihma ja külma eest. 

Puhastamine ja hooldus

Kiivrit puhastatakse leige seebiveega. Otsene kokkupuude alkohole või lahusteid sisaldavate puhastusainetega võib põhjustada kiivri kaitseomaduste 
nõrgenemist. 

Nähes esimesi märke kiivri kulumisest, vigastustest või materjali vananemisest tuleb kaitse säilitamiseks kiiver ja/või kandeosa vahetada uue vastu. 
Kiivri seisukorda tuleb kontrollida regulaarselt. Avastamaks võimalikke vigastusi või kulumise tundemärke. 

Värvimine ja liimimine

Kiivrile logode, nimede jms. liimimiseks tohib kasutada ainult kummi- või akrüülliime. Kiivrit ei tohi värvida. 

Kasutusest kõrvaldamine

Kiiver tuleb kasutusest kõrvaldada nähtavate vigastuste, pragude või kriimustuste esinemisel, mis võivad vähendada kiivri kaitseomadusi. Kiiver 
tuleb vahetada, kui kiiver on kahjustunud tööõnnetusjuhtumil, isegi kui nähtavad vigastused kiivril puuduvad. Samuti tuleb kiiver vahetada kasutusaja 
möödumisel.

Kasutusaeg

Kiivri  kasutusele  võtmisel  on  kiivri  omanik  kohustatud  kiivri  sees  olevasse  tabellisse  tegema  märkme  kasutusele  võtmise  aja  kohta.  Toote 
maksimaalne reaalne kasutusaeg on 3 aastat peale kasutusele võtmise kuupäeva möödumist. Samuti on kohustuslik kiivrid kasutusest eemalda 5 aastat  
möödumisel nende valmistamise kuupäevast (Valmistamise kuupäev asub kiivri noka all ringi sees – ringi keskel on märgitud tootmisaasta ning 
aastaarvu vahel asuv nool näitab tootmiskuud)

Heakskiidud

Toode vastab EÜ direktiivi nr. 89/686 II väljaande põhilistele turvanõuetele ja EN397 standardile. Väljatöötamis-staadiumis on toodet testitud Rootsi 
Rahvuslikus Testimis- ja Uurimisinstituudis (Swedish Nalional Testing and Research Institute), Box 857, S-501 15, BORAS, Sweden (ID 0402). 

Tootja: GROLLS AB. Rootsi.
Maaletooja: GROLLS AB EESTI FILIAAL Peterburi tee 75,11415, Tallinn, Eesti. Tel: +372 60 70 160;  info@grolls.ee
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