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SKULLERZ® 8955 // 8965 
TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

KÄYTTÖ: Tämä kolhulakki ei suojaa putoavilta/heitetyiltä esineiltä 
eikä liikkuvilta riippuvilta kuormilta, eikä sitä tule käyttää EN 397- tai 
ANSI Z89 -standardin mukaisen suojakypärän sijaan. Kolhulakki on 
tehty absorboimaan osuman energia kuoren osittaisen tuhoutumisen 
tai vaurioitumisen avulla. Vaikka vauriot eivät olisikaan ilmeisiä, kovalle 
iskulle altistunut kolhulakki tulee vaihtaa uuteen. Jotta lakki antaa 
riittävää suojaa, se on sovitettava tai sitä on säädettävä käyttäjän pään 
mukaan. Alkuperäisiä osia ei saa muokata tai irrottaa eikä muokata 
lisälaitteiden kiinnittämistä varten, ellei valmistaja suosittele sitä. 
Lakkia ei saa käsitellä maalilla, liuottimilla, liimoilla eikä siihen saa 
kiinnittää tarraetikettejä, ellei valmistaja neuvo tekemään niin. 

OIKEA KÄYTTÖTAPA: Kolhulakki suojaa kunnolla, kun sitä pidetään 
päässä lippa eteenpäin. Aseta lakki päähän niin, että se asettuu 
päälaelle taaksepäin kallistettuna siten, että lippa ei peitä käyttäjän 
näköaluetta.

TARKASTAMINEN JA HOITO: Monet tekijät vaikuttavat kolhulakin 
käyttöikään, kuten kylmyys, lämpö, kemikaalit, auringonvalo 
ja väärinkäyttö. Se tulee tarkastaa päivittäin selvien halkeilun, 
haurastumisen tai vaurion merkkien varalta. Tuotantopäivä on 
merkitty kunkin kolhulakin kuoreen. Normaalioloissa kolhulakin 
pitäisi antaa riittävää suojaa 5 vuoden ajan. Kuori tulee puhdistaa/
desinfioida pyyhkimällä liinalla, joka on kostutettu laimealla, miedolla 
pesuainevedellä, ja se tulee ilmakuivata. Väkeviä tai hankaavia 
kemikaaleja ei tule käyttää. Jos kolhulakki ei puhdistu tällä keinolla, 
se tulee vaihtaa uuteen. Hoida kangaspäällistä sisälapussa annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Kun kolhulakki ei ole käytössä, sitä tulee 
säilyttää suojassa suoralta auringonpaisteelta sekä kemikaali- ja 
nestealtistukselta. Kolhulakin pudottamista tulee välttää. 

VAROITUKSET: Kun kolhulakkia käytetään oikein, se estää näkyvyyden 
ylöspäin. Jos lakkia kallistetaan liikaa taaksepäin, sen antama suoja 
heikkenee. Eurooppalaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti käyttäjälle kerrotaan, että kun kolhulakki 
koskettaa käyttäjän ihoa, se saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita 
näille alttiille henkilöille. Mikäli näin käy, lakin käyttäjän tulee 
riisua kolhulakki ja mennä lääkäriin. Minkään tämän kolhulakin 
valmistusmateriaaleista ei tiedetä vaikuttavan haitallisesti käyttäjän 
hygieenisyyteen tai terveyteen.

OIKEA KULJETUS: Käytä kolhulakkia kuljetettaessa pakkausta, joka 
minimoi altistuksen suoralle auringonpaisteelle, kemikaaleille tai 
nesteille ja äärilämpötiloille. Pakkauksen tulee suojata kolhulakkia 
myös liiallisilta ulkoisilta voimilta tai paineelta, joka saattaa heikentää 
kolhulakin suorituskykyä.

YHTENÄISTETTY STANDARDI: Tuote on standardin EN 812:2012 
mukainen.

VAARAT, JOILTA TÄMÄ KOLHULAKKI ON SUUNNITELTU 
SUOJAAMAAN:

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON OSOITTEESSA:  
www.ergodyne.com

EU-direktiivi 89/686/ETY, Liite II Tämän eurooppalaisen standardin 
kohdat
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