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Puvulla on kuuden (6) kuukauden takuu materiaalien ja valmistuksen osalta. 
Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisen käytön, huollon laiminlyönnin tai huolimattoman 
käytön aiheuttamista rikkoutumisista.

CE

EN 14225-2:2017

ENNEN SUKELLUSKUIVAPUVUN KÄYTTÖÄ TUTUSTU  
SUKELTAMISEEN KUIVAPUVULLA JA  
KOULUTTAUDU ASIANMUKAISESTI.

Me Polarsafetyllä vakuutamme, että suunnittelemamme ja valmistamamme kuivapuvut  
täyttävät Euroopan Unionin asetuksen PPE Regulation (EU) 2016/425.

Polarsafetyn 901 puvut on testattu riippumattomassa laitoksessa noudattaen  
eurooppalaisen standardin EN 14225-2:2017 vaatimuksia.

Ilmoitettu tarkastuslaitos:
Finnish Institute of Occupational Health
Topeliuksenkatu 41 b
FI-00250 Helsinki
Finland
Notified Body No. 0403

Tämä standardi on voimassa seuraavissa malleissa:
Dive Rite 901exp, Dive Rite 901TST/ Combat, Dive Rite 901 Rescue, Dive Rite 901 Pro, 
Dive Rite 901MCM, Dive Rite 901 Woman, Polarsafety 901exp, Polarsafety 901TST/ 
Combat, Polarsafety 901 Pro, Polarsafety 901MCM, Polarsafety 901 Woman, Polarsuit 901, 
Polarsuit 901TST/ Combat, Polarsuit 901 Rescue, Polarsuit 901 Pro, Polarsuit 901MCM, 
Polarsuit 901 Woman.

ESITTELY
Onneksi olkoon, olet valinnut sukelluspuvuksesi Polarsafetyn 901 sukelluskuivapuvun.
Kaikki sukelluspukumme suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa ja jokainen puku testataan 
painetestaamalla tehtaallamme Lahdessa ennen lähettämistä asiakkaalle. Pukumme takaavat 
sinulle turvallisen ja mukavan sukelluksen maailman kaikissa vesissä.

Sukeltaminen kuivapuvulla vaatii erityistä tekniikkaa ja taitoa. Niinpä tätä pukua voi käyttää 
ainoastaan henkilö, joka on käynyt sukelluskurssin kuivapukusukeltamiseen tai henkilö, jota 
opastaa ja valvoo sertifioitu sukelluskouluttaja. 

Kaikkien sukelluskuivapukujemme käyttäjien on syytä tutustua ja ymmärtää tämä  
käyttöohje ennen sukeltamista kuivapuvulla. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et löydä  
vastausta tästä käyttöohjeesta tai sukelluskouluttajalta, ota rohkeasti yhteyttä meihin.  
Autamme sinua mielellämme.
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TURVALLISUUS
Jokaisen sukeltajan on tärkeää huomioida seuraavat kohdat ennen sukeltamista  
sukelluskuivapuvulla:

Suorita sukelluskurssi käyttäen sukelluskuivapukua. Varmista, että kurssin ohjaaja on  
sertifioitu sukelluskouluttaja. 

 › Sukella aina käyttäen paineenalenninta. 

 › Tutustu kaikkiin varusteisiisi ennen sukellusta. 

 › Harjoittele sukelluskuivapuvun käyttöä turvallisissa olosuhteissa, kunnes olet varma  
sukelluskuivapuvun toiminnasta. Varmista, että sukellusparisi tietää ja tuntee myös 
sinun sukelluskuivapukusi ja siihen liittyvien varusteiden käytön. 

 › Painot tulisi asettaa neutraalin nosteen saavuttamiseksi tyhjillä pulloilla. Älä lisää  
enempää painoa, kuin tähän tarvitaan. Sinun pitäisi kyetä viiden minuutin  
turvapysähdykseen kolmessa metrissä, kun säiliössä on noin 30bar (500psi) paine. 

 › Tarkista kuivaketjut, kaula- ja rannemansetit sekä venttiilit ennen jokaista sukellusta. 

 › Huolehdi säännöllisesti puvun, venttiilien, kuivaketjujen ja mansettien huoltamisesta. 

 › Käytä huoltamiseen ainoastaan sertifioituja huoltajia. 

 › Käytä pariköyttä, jos sukellusolosuhteet sitä vaativat. 

 › Tunne henkilökohtaiset voimavarasi. Älä ylitä niitä.

SOVELTUVUUS
Sukelluskuivapuku on suunniteltu monenlaisiin sukellusolosuhteisiin. Alusvaatetusta 
lisäämällä tai vähentämällä sukelluskuivapuvulla voi sukeltaa jäisissä tai lämpimissä vesissä.

Jos sukellat erityisen suolaisissa tai mineraalipitoisissa vesissä, huuhtele ja kuivaa puku  
jokaisen sukelluksen jälkeen.

Koulutettu sukeltaja voi sukeltaa tällä sukelluskuivapuvulla maksimissaan 60 metrin  
syvyyteen.

Tämän kuivapukujärjestelmän kanssa suosittelemme käyttämään ilmaa täyttökaasuna.

Dive Riten 901series puvut on tehty eurooppalaisesta Parmasoft Active -kankaasta.  
Uudenlainen, notkea ja kestävä materiaali varmistaa sinulle yhdessä uuden kaavoituksen 
kanssa  entistä monipuolisemman sukelluskokemuksen.
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Kuivaketju
Käytämme täysin vesitiiviitä polyuretaanivetoketjuja, mutta myös perinteisiä sukellukseen 
tarkoitettuja metalliketjuja. Voit valita pukuusi joko Aquaseal-polyuretaaniketjun, joka on 
vakiona 901series puvuissa tai vaihtoehtoisesti perinteisen Dynat-metalliketjun. Kuivapuvun 
ketju on vakiona edessä (FZ), mutta voit halutessasi saada ketjun sijoitettuna myös selkään 
(BZ). Muista aina pyytää sukelluspariasi varmistamaan, että kuivaketju on suljettu  
huolellisesti vesitiiviyden takaamiseksi.

Erikseen tilaamalla saat pukuusi myös ns. pissaketjun (RZ), joko Dynat-metalliketjulla tai 
Aquaseal-PU-ketjulla.

KUIVAKETJUJEN HUOLTO

BZ- ja FZ-malleissa on kuivaketjun päällä suojalista ehkäisemässä kuivaketjun vaurioita. 
Oikeanlaisella huoltamisella ja puhdistamisella kuivaketju kestää vuosien kovaakin  
käyttöä. Jokaisen sukelluksen jälkeen on erittäin tärkeää puhdistaa kuivaketju liasta ja muusta 
roskasta. Tavallisesti huuhtelu puhtaalla vedellä riittää. Ketjun kuivaamisen jälkeen  
se pitää voidella ketjutyypille tarkoitetulla voitelupuikolla. Ketjua ei saa taivuttaa. 

Kaula- ja rannemansetit
Vakiona puvuissa on lateksiset kaula- ja rannemansetit. Ne sinetöivät puvun vesitiiviiksi, 
mutta ovat silti taipuisia ja joustavia käyttää. Vakiopuvussa on 5mm neopreeni-irtohuppu 
(SH), neopreenikaulus ja lateksinen kaulamansetti. Kaulamansetin saat tilaamalla myös 
neopreenista valmistettuna. Quick Chance Solution -kaulamansettivaihtoehdot ovat silikoni 
ja lateksi. Vaihtoehtoisesti voit tilata pukuusi kiinteän hupun (AH).

Quick Chance Solution –rannemansettivaihtoehdot ovat silikoni ja lateksi tai  
vaihtoehtoisesti järjestelmään kiinnitettävä hanska. 

Tilaamalla pukuun saa myös kiinteät hanskat (AG).

MANSETTIEN TARKISTAMINEN

Tarkista pukua hankkiessasi, että kaula- ja rannemansetit ovat sinulle oikean kokoiset.  
Sovitettaessa pukua kuivana mansettien pitäisi tuntua päällä kireänä eikä mansetin ja ihon 
väliin saa jäädä tyhjää tilaa. Jos et ole varma sopivuudesta, pyydä valtuutetulta myyjältä apua. 
Voit myös lyhentää mansetteja saksilla. Varmista kuitenkin tällöin, että leikkaamasi reuna on 
sileä, jotta vesitiiviys on taattu. Varmista myös, ettei leikkaamaasi reunaan jää palkeenkieliä, 
joista voi syntyä repeämiä.

SUKELLUSPUVUN OSAT
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Täyttö- ja tyhjennysventtiili ja letku

Jokaisessa sukelluskuivapukupaketissamme on mukana täyttö- ja tyhjennysventtiilit.

Voit lisäksi tilata pukuusi ns. pissaventtiilin (RV).

Sukelluspukupakettiin sisältyy myös matalapainetäyttöletku.

SÄILYTYS JA HUOLTO

Varastoi kuivapuku niin, että mansetit ovat kuivassa viileässä paikassa auringon valolta  
suojattuna. Jos varastoit pukua pidemmän aikaa, sivele lateksiset mansetit huolellisesti talkilla, 
joka suojaa lateksia kovettumiselta ja kiinnittymiseltä itseensä. 

MAHDOLLINEN ALLERGIARISKI

Vakiopuvuissamme on käytetty kaula- ja rannemansetteina luonnonkumisia eli  
lateksimansetteja, jotka saattavat aiheuttaa osalle ihmisistä allergisia reaktioita. Allergia voi olla 
vähäistä ihon punoitusta tai vakavaa kihelmöintiä ja kutinaa. Käyttäjän pitää itse  
tiedostaa ja tunnistaa mahdollinen yliherkkyys tai allergia luonnonkumille ennen  
kuivapuvun käyttöä tai sovituksen aikana, ja välittömästi keskeyttää kuivapuvun käyttö,  
jos huomaa saavansa oireita lateksista. Lateksiset mansetit voi vaihdattaa vaihtoehtoisista  
materiaaleista valmistettuihin ratkaisuihin ja sen jälkeen puvun käyttöä voi jatkaa  
normaalisti. 
 
Ennen kuivapuvun hankkimista varmista, ettei sinulla ole yliherkkyyttä lateksille.
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SUKELLUSPUVUN SOVITTAMINEN

Lue huolellisesti käyttöohje läpi ja tutustu huolto-ohjeisiin. Tutustu myös sukelluspukuusi, 
jotta tunnet tuotteen.

Ensimmäiseksi riisu kellot ja korut/jalokivet, jotka saattaisivat vahingoittaa mansetteja.

Huomioi, että Polarsafetyn 901 puvut on aina tarkoitettu käytettäväksi yhdessä erillisen  
aluspuvun kanssa. On hyvä huomioida, että kuivapuvun alle jää tilaa sopivalle aluspuvulle. 
Tilan määrä riippuu siitä, miten paksua aluspukua aiot käyttää sukeltaessa. Puvun pitää  
istua hyvin ja olla juuri sinulle sopiva. Puettuasi aluspuvun ja sen päälle sukelluskuivapuvun, 
sinun pitäisi pystyä koskettamaan käsiäsi pään yläpuolella ja polvistumaan ilman  
hankaluuksia. Sukeltaminen kylmissä vesissä vaatii enemmän eristystä, tämä on huomioitava 
kuivapukua sovitettaessa.

Varmista, että voit vaivatta nostaa molemmat kätesi pään yläpuolelle, koskettaa varpaitasi 
sekä mennä polvillesi pukeuduttuasi kuivapukuun.

Varmista, että yletyt vaivatta molempiin venttiileihin.

Tarkista tyhjennysventtiilin toiminta. Asenna täyttöletku täyttöventtiiliin vetämällä  
pikaliitintä taaksepäin ja samalla asentamalla letku venttiiliin. Paina täyttöventtiilin nappia 
lyhyesti varmistaaksesi, että venttiili toimii moitteettomasti. Kaasu virtaa pukuun ja  
täyttää puvun osittain. Irrota letku, kun et enää lisää pukuun ilmaa. Varmistaaksesi  
tyhjennys-venttiilin toiminnan, käännä venttiili Open-asentoon ja kyykisty polvillesi.  
Puvun pitäisi tyhjentyä ja sinun pitäisi kuulla suhinaa tyhjennysventtiilistä.
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SUKELLUSPUVUN PUKEMINEN

 › Ensimmäiseksi riisu kaikki kellot ja korut/jalokivet, jotka saattaisivat vahingoittaa  
mansetteja. 

 › Tutustu huolellisesti sukelluspukuusi, jotta tunnet tuotteen. 

 › Tarkista aina, että kuivaketju on hyvässä kunnossa ja kokonaan auki. 

 › Tarkista aina kaula- ja rannemansettien kunto, ja että venttiilit ja venttiilien lautaset 
ovat ehjät. 

 › Astu pukuun,vedä puku ylös rinnalle asti ja säädä olkaimet. 

 › Työnnä kätesi hihoihin ja tarkista, että rannemansetit ovat tiukasti ranteittesi ympärillä. 

 › Vedä kaulamansetti pään yli. 
VAROITUS! Kaula- ja rannemansettien liian kovakourainen käsittely saattaa  
vahingoittaa mansetteja. 

 › Sulje kuivaketju vetämällä tasaisesti ketjun vetimestä. Varmista, että ketju on varmasti 
kokonaan suljettu eikä ketjun hampaiden välissä ole likaa tai roskia. Sen jälkeen sulje 
suojalistan ketju kokonaan, jos puvussasi on sellainen. Kun käytät pukua, jossa on 
selkäketju (BZ), pyydä sukelluspariasi varmistamaan, että kuivaketju on varmasti täysin 
suljettu. 

 › Malleissa, joissa ei ole suojalistaa kuivaketjun päällä, varmista etteivät irtonaiset  
materiaalit tai varusteet vahingoita kuivaketjun hampaita tai jää niiden väliin.  

 › Älä käytä pukua vain housuosa päällä, ettei vetoketju rikkoudu. 

 › Noudata valmistajan käyttöohjetta, avaa säiliöiden venttiilit sekä varmista, että sinulla 
on riittävästi hengityskaasua jne. 

 › Pue sukellusvarusteet päällesi noudattaen valmistajien ohjeita. 

 › Yhdistä täyttöletku ohjeiden mukaisesti rinnassa tm. sijaitsevaan täyttöventtiiliin. 

 › Paina lyhyesti 2-3 kertaa todetaksesi, että täyttöventtiili toimii moitteettomasti. 

 › Kyykisty ja purista pukua samalla kasaan varmistaaksesi, että tyhjennysventtiili toimii. 
Varmistuttuasi, että venttiili toimii, sulje se. 

 › Pue loput varusteet päällesi noudattaen valmistajien antamia ohjeita. 

 › Huomioi aina annetut turvallisuusohjeet.
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SUKELLUSPUVUN RIISUMINEN

 › Irrota täyttöletku täyttöventtiilistä ja riisu sukellusvarusteet. 

 › Avaa suojalistan ketju kokonaan, sen jälkeen avaa kuivaketju kokonaan vetämällä  
tasaisesti ketjun vetimestä. Varo, ettei suojalista jää kuivaketjua avatessa sen väliin,  
tai ettei suojalistan ketju vaurioita kuivaketjua. Jos puvussasi ei ole suojalistaa,  
huolehdi, ettei mikään muukaan kangas tai tarvike jää kuivaketjun hampaiden väliin. 

 › Vedä kaulamansetti varoen pääsi yli. Varo sormenpäitä ja teräviä kynsiä, ettei  
kaulamansetti vahingoitu. 

 › Vedä kädet pois puvusta kääntämällä hihat nurinpäin. Käytä peukaloita, niin saat  
rannemansetit helpommin riisuttua. 

 › Astu ulos puvusta. Huolla puku käytön jälkeen annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Turvallisuustoimenpiteet ennen sukeltamista

Huolehdi, että kaikki käyttämäsi sukellustarvikkeet ovat yhteensopivia 901 puvun kanssa  
ja että tiedostat mahdolliset riskit, koska: 

 › Vaikka kaikki käyttämäsi sukellustarvikkeet olisivat huippulaatua, turvallisuudesta on 
silti huolehdittava. 

 › Vaikka sukelluskoulutuksesi olisi paras mahdollinen, saattaa silti tapahtua jotakin  
yllättävää. 

 › Vaikka sukellusparisi olisi erittäin kokenut ja koulutettu sukeltaja, hän ei vastaa sinun 
teoistasi tai turvallisuudestasi. 

 › Vastuullinen sukeltaja välttää ottamasta turhia riskejä. 

MUISTA, ETTÄ VASTAAT ITSESTÄSI.

VASTUULLISEN SUKELTAJAN TARKISTUSLISTA

 ¤ Sukellustarvikkeesi ovat aina hyvässä kunnossa ja hyvin huollettuina. 

 ¤ Tiedät ja tunnet sukellusolosuhteet ennen sukeltamista. 

 ¤ Olet tehnyt etukäteen suunnitelman sukellusreissusta noudattaen  
paikallisia ohjeita ja säädöksiä. Noudatat tätä suunnitelmaa. 

 ¤ Et koskaan sukella sairaana tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. 

 ¤ Olet tarkistanut hengityskaasusäiliöt jne. 

 ¤ Tasapainotat puvun aina sopivaksi kyseiseen syvyyteen. 

 ¤ Et unohda tehdä tarvittavia turvapysähdyksiä noustessasi pintaan. 

 ¤ Noudatat varovaisuutta sukeltaessasi, noustessasi ja  
tullessasi pintaan. 

 ¤ Noudatat aina turvallisuussäädöksiä.

ENNEN SUKELTAMISTA
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Puvun tarkistaminen

Ennen jokaista sukellusta huolehdi, että pukusi on hyvässä kunnossa:

 › Tarkista silmämääräisesti kaikki materiaalit ja yksityiskohdat, joihin kuuluvat puvun 
kangas, mansetit, saappaat, täyttö- ja tyhjennysventtiilit jne. Varmista, ettei niissä ole 
vaurioita. 

 › Tarkista venttiilien kiinnitykset. Tarkista myös, että venttiilit toimivat moitteettomasti. 

 › Tarkista, että täyttöletku ja liittimet ovat tiukasti kiinni, niissä ei ole vaurioita ja että 
liitoskohta toimii moitteettomasti. 

 › Tarkista kuivaketju. 

VAROITUKSET - ÄLÄ KOSKAAN

 ¤ Ylitä sukellussyvyyttä, johon olet saanut koulutuksen. 

 ¤ Käytä sukelluskuivapukua myrkyllisissä tai hiilivetyrikkaissa  
olosuhteissa. 

 ¤ Käytä sukelluspukua nostevarusteena. 

 ¤ Käytä täyttökaasuina muuta kuin ilmaa, jos et ole saanut koulutusta 
muun kaasun kuten esimerkiksi argonin käyttöön. 

 ¤ Käytä painoliiviä tai muuta painovarustetta, jossa ei ole helppoa  
irrotusmahdollisuutta. 

 ¤ Ylitä omaa henkilökohtaista työskentelyaluetta käyttäessäsi  
sukelluskuivapukua. 
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SUKELLUKSEN JÄLKEEN
 › Tarkista silmämääräisesti kaikki materiaalit ja yksityiskohdat, joihin kuuluvat puvun 

kangas, mansetit, saappaat, täyttö- ja tyhjennysventtiilit jne. 

 › Korjaa kaikki vauriot välittömästi tai toimita puku Polarsafetylle huollettavaksi.

Tarkistusvälit

Käytännössä edellämainitut tarkistukset ja toimenpiteet on tehtävä ennen jokaista  
sukelluskertaa. Venttiilit pitää tarkistuttaa ja huoltaa vuosittain. Jos pukua on varastoitu 
pitkään, ennen ensimmäistä sukellusta se kannattaa tarkistuttaa joko valmistajalla tai sitä 
edustavalla toimijalla.

VAROITUS:  
ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ SUKELLA PUVULLA, JOS HUOMAAT SIINÄ 
MINKÄÄNLAISIA VAURIOITA!

SUKELTAMINEN

 › Varmista, että olet pukenut kaikki sukellusvarusteesi asianmukaisesti ja huolellisesti  
yllesi. Sulje tyhjennysventtiili ja lisää hieman ilmaa pukuusi ennen kuin laskeudut  
veden varaan. Kun olet jo vedessä, tarkista vielä kerran, että kaikki sukellusvarusteesi 
toimivat. Avaa tyhjennysventtiili ja nosta vasen kätesi ylös niin, että tyhjennysventtiili 
jää korkeimmalle kohdalle. Silloin ilma pääsee ulos puvusta ja voit aloittaa  
laskeutumisen pinnan alle, jalat kohti pohjaa. 

 › Kun olet saavuttanut halutun syvyyden, käännä tyhjennysventtiiliä myötäpäivään ja 
lisää pukuun ilmaa lyhyillä terävillä painalluksilla, jotta saavutat neutraalin nosteen. 

 › Halutussa syvyydessä sukeltaessasi sinun ei tarvitse säätää tyhjennysventtiiliä.  
Kun haluat sukeltaa syvemmälle, muuta asentoasi niin, että vasen käsivartesi ja  
tyhjennysventtiili ovat kaikkein korkeimmalla. Silloin ilma pääsee virtaamaan pois 
puvusta ja laskeudut hitaasti syvemmälle. Voit helposti uida normaalissa asennossa ja 
lyhyillä painalluksilla lisätä tarvittaessa hieman ilmaa tmv. pukuusi. 

 › Kun haluat nousta, tyhjennysventtiili vapauttaa automaattisesti puvustasi ylimääräistä 
ilmaa, kun ympäröivä paine laskee. Nouse hitaasti, suositeltu nousunopeus on 10  
metriä minuutissa. Nosta vasen kätesi ylös niin, että tyhjennysventtiili on ylimpänä, 
jotta ylimääräinen ilma tmv. pääsee automaattisesti tyhjentymään puvustasi. 

 › Kun olet saapunut pintaan, sulje tyhjennysventtiili kokonaan kiertämällä sitä kellon 
suuntaan ja täytä pukuusi lisää ilmaa. 

 › Jos puvussasi on liikaa ilmaa ja tuntuu, että olet kääntymässä ympäri vatsallesi, jalat 
ylhäällä, paina oikealla kädellä nopeasti tyhjennysventtiiliä lyhyesti ja päästä puvusta 
hieman ilmaa ulos.
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Puvun huolto sukelluksen jälkeen

 › Säilytä pukuasi henkarissa pimeässä, viileässä paikassa suojattuna suoralta auringon 
valolta. Pukua ei saa varastoida samassa tilassa elektronisten moottoreiden tai muiden 
varusteiden kanssa, joista purkautuu otsonia. 

 › Pidä puku puhtaana ja huuhtele se huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. 

 › Likainen puku voidaan pestä käyttämällä mietoa pesuainetta 40 C lämpötilassa. 

 › Huuhtele puku hyvin ja nosta kuivumaan. 

 › Kuivata puku hyvin ja huolehdi, että puku kuivaa myös sisäpuolelta. 

 › Älä säilytä kosteaa tai märkää pukua kuljetuskassissa. 

 › Sivele lateksimansetit talkilla jokaisen käyttökerran ja pesun jälkeen. 

 › Käytä valmistajan suosittelemaa voiteluainetta kuivaketjuun. Pidä ketju puhtaana.  
Älä taita kuivaketjua varastoidessasi pukua. 

 › Säilytä pukua vetoketju(t) suljettuna. 

 › Säilytä pukua niin, ettei hupun kasvotiiviste jää puristuksiin. 

 › VAROITUS! Älä koskaan käytä bensiiniä, petrolia tai muita aineita  
puhdistaaksesi sukelluspukua.
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VAROITUKSET RISKEISTÄ

Kuivapuvulla sukeltaminen, kuten kaikki muukin sukelluslaitteilla tapahtuva sukeltaminen, 
on kohonneen riskin alaista toimintaa, jossa on erityisesti huomioitava:

LÄMPÖTILAN VAIHTELUT

Lämpötilaolosuhteet vedenpinnan yläpuolella ja alapuolella vaikuttavat kuivapuvun  
käyttöön. Sukellus-kuivapuvussa ei ole kiinteänä mitään eristävää kerrosta, mutta  
valitsemalla oikeanlainen aluspukeutuminen, saadaan kuivapuvun eristävyys sopivaksi  
vallitseviin olosuhteisiin. Sukelluskuivapuvun suositeltu työskentelylämpötila on  
-2 C – +30 C.

VAROITUS: Kokeile aina sukelluskuivapukua yhdessä aluspukeutumisen kanssa en-
nen varsinaista sukellusta, jos lämpötilaolosuhteet poikkeavat huomattavasti totutuista 
olosuhteista.

HYPER/HYPOTERMIA 

Sukelluskuivapukuja käytetään usein äärimmäisissä olosuhteissa, jossa yhdistelmänä voi olla 
erittäin kylmä ilma ja hyinen vesi tai lämmin tai jopa kuuma ilma yhdistettynä kylmiin  
sukellusolosuhteisiin. Välttääksesi liiallista kuumenemista tai kylmettymistä, sinun pitää 
tuntea omat henkilökohtaiset lämmönsäätelyrajasi. Rajoihin vaikuttavat henkilön fyysinen 
kunto ja kehon rasvaprosentti. Kun sukelluskuivapuku ja lämmin alusasu on valittu ja niillä 
on yhdessä erinomainen lämmöneristävyys, turvallinen ja mukava sukellusaika vaihtelee  
riippuen veden lämpötilasta, omasta kunnostasi, fyysisestä rasituksesta ja vartalon  
ominaisuuksista. Hypertermia on vartalon ylikuumenemista vaarallisen korkealle.  
Hypertermiaa koetaan yleensä pintakäytössä erittäin lämpimissä vesissä tai erittäin raskaissa 
sukellusolosuhteissa lämpimissä ja matalissa sukellusolosuhteissa. Hypotermia on vartalon 
jäähtymistä vaarallisen alhaiseen lämpötilaan.

VAROITUS: Opettele tietämään omat rajasi ja tunnistamaan varoitusmerkit, jotka 
ennakoivat vaarallisen korkeaa tai alhaista ruumiinlämpötilaa. Sekä hypertermia että 
hypotermia voivat olla haitallisia terveydellesi tai jopa kuolettavia.

LÄMPÖERISTEEN HÄVIÄMINEN SYVYYDESSÄ

Sukelluskuivapuku eristää lämpöä, kun pukuun jätetään ilmaa kehon ja kuivapuvun väliin. 
Kuivapuvun materiaalilla itsessään ei juurikaan ole lämpöä eristävää arvoa. Kun  
suunnitellaan sukeltamista syviin vesiin, sukeltajan pitää huomioida sukellusaika,  
joka vietetään syvällä, ja valita oikeanlainen alusasu, jotta riittävä lämmöneristys säilyy koko 
sukelluksen ajan.

VAROITUS: Huomioi aina lämpöeristävyyden häviäminen syvyydessä,  
kun suunnittelet sukellusta.
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NOSTEEN MUUTOS SYVYYDESSÄ

Sukelluskuivapuvun materiaali on kuin kalvo eikä siinä ole mitään solumaista rakennetta, 
joten kangas itsessään ei aiheuta nosteen muutoksia syvyydessä. Kuitenkin ilma, joka on 
suljettu puvun sisään, painuu kasaan. Sukeltaja pystyy lisäämään ilmaa puvun sisään nousun 
ja laskun aikana neutraalin nosteen säilyttämiseksi.

VAROITUS: Säilyttääksesi tarvittavan nosteen, säädä täyttö- ja tyhjennysventtiileitä 
tarpeen mukaan. 

PUVUN SOVITTAMINEN

Sukelluskuivapuvun oikea istuvuus on erittäin tärkeää. Liian väljä puku aiheuttaa  
hankaluuksia esimerkiksi liiallisen ilman kulkeutumisessa eri puolille pukua ja vaikeuksia 
nosteen säätelyssä. Jos lahkeet ovat liian pitkät, kengät saattavat liukua pois jaloista.  
Liian väljät mansetit eivät ole tiiviit, jolloin vesi pääsee vuotamaan puvun sisään. Liian tiukka 
puku taas saattaa häiritä verenkiertoa ja aiheuttaa tunnon häviämistä tai jopa hapen puutetta 
aivoissa. Liian kireät mansetit estävät myös verenkiertoa.

VAROITUS: Älä käytä liian pientä tai liian suurta pukua sukeltaessasi.

PUVUN TÄYTTÖ

Suosittelemme käyttämään täyttökaasuna ilmaa. Argonin käyttöön koulutetut sukeltajat 
voivat käyttää sukeltaessaan täyttökaasuna myös argonia tmv.  

VAROITUS: Käytä ilmaa täyttökaasuna. Vain asianmukaisesti koulutetut sukeltajat 
voivat käyttää argonia tai muita happirikastettuja kaasuja.

ALLERGIAT

Sen lisäksi, että joillekin tulee allergisia oireita lateksista, eli luonnonkumista, joillekin  
harvoille ihmisille saattaa tulla samankaltaisia oireita myös neopreenista. Varmista, ettei sinulla 
on näitä yliherkkyyksiä, ja jos on, ota yhteyttä jälleenmyyjään löytääksesi turvallisen  
vaihtoehdon näille materiaaleille. Käytä kuivapukua aina alusasun kanssa.

VAROITUS: Varmista ennen sukellusta, ettet saa mitään oireita sukelluskuivapuvun 
materiaaleista.
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Huolto, korjaus ja osien vaihtaminen

Tässä käyttöohjeessa ei pystytä antamaan täydellisiä ja yksityiskohtaisia ohjeita kaikkeen kor-
jaamiseen ja huoltotoimenpiteisiin, joita puvun kanssa saattaa ilmetä. Tarvittaessa ota yhteyttä 
huoltoon.

Puhdistaminen ja desinfiointi
Jokaisen käytön jälkeen: 
Huuhtele puvun ulkopuoli puhtaalla vedellä. Pyyhi mansetit puhtaaksi puhtaalla vedellä. 
Huuhtele venttiilit puhtaalla vedellä. Ripusta puku kuivumaan ylösalaisin.

Jos puku on tullut märäksi sisäpuolelta:
Puhdista puku sisäpuolelta puhtaalla vedellä tai käytä desinfiointiainetta estämään  
bakteerien leviäminen.

Lateksimansetit:
Sipaise kevyesti talkkipuuteria.

Öljyn poistaminen:
Jos sukelluskuivapuku on altistunut öljylle tai rasvalle, puhdista pukua kevyellä  
liuotinpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä.

VAROITUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, petrolia, tai muita samankaltaisia aineita suke-
lluskuivapuvun puhdistamiseen.

Saastuneen puvun puhdistaminen:
Harrastesukeltajien tulisi pääsääntöisesti välttää sukeltamista saastuneissa vesissä ja 
ympäristöissä. Ammatti-, pelastus- ja sotilassukeltajien, jotka eivät voi välttää sukeltamista 
saastuneissa olosuhteissa, on tunnistettava saaste / ympäristölle haitallinen aine, ja  
huolehdittava, että sukelluskuivapuku tulee puhdistettua ja huollettua asianmukaisesti  
ennen seuraavaa sukellusta.

Vuotokohtien testaaminen
 ¤ Sulje puvun kaikki aukot ja täytä puku vedellä.
 ¤ Merkitse vedenkestävällä kynällä vuotokohdat.
 ¤ Anna puvun kuivaa hyvin.

PUVUN HUOLTAMINEN
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Muutostyöt

Sukelluskuivapukua voidaan uudistaa monin eri tavoin. Jotta puvun turvallinen käyttö  
voidaan varmistaa, nämä työt pitää sopia aina joko jälleenmyyjän tai valmistajan kanssa.

Pakkaus

Sukelluskuivapuku on pakattu kuivakassiin, joka sisältää sukelluskuivapuvun, tyhjennys-  
ja täyttöventtiilit, paineenalenninletkun, vetoketjuvahan ja 5mm neopreenihupun, jos  
puvussasi ei ole kiinteää huppua. Älä koskaan säilytä kosteaa tai märkää pukua kassissa.

Puvun turvallinen hävittäminen
Jos sinun pitää hävittää sukelluskuivapukusi, noudata paikallisia jätesäädöksiä tai ota yhteyttä 
paikallisviranomaisiin.

VALMISTAJA

Polarsafety Oy   
Rusthollarinkatu 8  
02270 ESPOO   
puh. +358 10 613 7800
s-posti: info@polarsafety.fi

TEHDAS:    
     
Polarsafety Oy    
Yhdyskatu 31   
15200 LAHTI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: 
https://polarsafety.fi/english/COC

Puvun korjaaminen

 ¤ Kun vuotokohdat on merkitty, puhdista vuotokohta kevyesti käyttämällä asetonia.
 ¤ Lisää valmistajan suosittelemaa liimaa sekä vuotokohtaan että korjauspalaan kaksi tai 

kolme kerrosta niin, että liimattu alue on hieman suurempi kuin korjauspala.
 ¤ Anna liiman kuivua 10-15 min kerrosten levittämisen välillä.
 ¤ Lämmitä liimapintaa hiustenkuivaajalla tai kuumailmapuhaltimella ja paina paikka 

tiukasti kiinni. Ole varovainen, ettet käytä liian kuumaa ilmaa, ettei puvun materiaali 
vaurioidu.

 ¤ Isompien vaurioiden korjaamiseksi ota yhteyttä valmistajaan.

https://polarsafety.fi/english/COC

