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Cutlon ranneviiltosuojat 

Cutlon handledskärskydd  

 

Käyttöohje  

Bruksanvisning 

Cutlon -ranneviiltosuojien koot/mitat käyttämättömässä tuotteessa: 

Cutlon -handledskärskyddens storlekar/mått för oanvänd produkt 

JR: pituus n. 8,5 cm + kangaskuminauha n. 1,3 cm. Kangaskuminauhan ympärysmitta n.16 cm 
(suuntaa antavasti alle 10 vuotiaille) 
JR: längd ca. 8,5 cm + tyggummiband ca. 1,3 cm. Tyggummibandets omkrets ca. 16 cm (riktgivande för 
under 10-åringar) 
 
SR: pituus n. 11 cm + kangaskuminauha n. 1,3 cm. Kangaskuminauhan ympärysmitta n. 18 cm 
(suuntaa antavasti yli 10 vuotiaille) 
 
JR: längd ca. 11 cm + tyggummiband ca. 1,3 cm. Tyggummibandets omkrets ca. 18 cm (riktgivande för över  
10-åringar 
 

Tuotteen testaukset on suorittanut:  

SGS Fimko Oy, ilmoitettu laitos nro. 0598, Takomotie 8, 00380 Helsinki, on EU tyyppitarkastanut tämän 

tuotteen suojainasetuksen (EU)2016/425 mukaisesti. Tuote on testattu CEN/TC 15256:2005 mukaisesti 

soveltuvin osin. 

Produkten har testats av: 

SGS Fimko Oy, anmält organ nr. 0598, Smedjevägen 8, 00380 Helsingfors, har EU-typkontrollerat denna 

produkt enligt förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Produkten har testats enligt 

CEN/TC 15256:2005 i tillämpiliga delar. 

Tuotteen käyttötarkoitus ja mahdolliset rajoitukset  

Avsedd användning för produkten och eventuella begränsningar 

- Tuotetta käytetään ranteessa antamaan viiltosuojaa jääkiekossa tai muissa jääurheilulajeissa  

Produkten används på handleden för att ge skydd mot skärsår i ishockey eller andra issportgrenar. 

-  Normaalissa jääkiekon pelitilanteessa tuote antaa viiltosuojaa luistimen terän viiltoa vastaan, lukuun 

ottamatta kangaskuminauhan osuutta. Kangaskuminauha ei ole viillonkestävää. 

i en normal ishockeyspelsituation ger produkten skydd mot skärskador från skridskoblad, bortsett från 

tyggummibandet. Tyggummibandet är inte skärtåligt. 

- Viallista/rikkinäistä tuotetta ei saa käyttää. Tuote vaihdettava uuteen, jos sen jokin sauma on ratkennut tai 

tuotteeseen on tullut reikä. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai korjata itse. 
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En felaktig/söndrig produkt får inte användas. Produkten måste ersättas med en ny, om en söm har brustit 

eller produkten har fått hål.  

Käyttöönotto 

Ibruktagning 

- Cutlon -ranneviiltosuojat puetaan käyttäjänsä päälle pujottamalla kämmen ranneviiltosuojan läpi ja 

asettamalla se ranteen ympärille. Tuotteen tulee olla kireä, jotta pysyy paikallaan. Oikea koko löytyy 

sovittamalla. 

Cutlon – handledskärskydd kläs på genom att sätta handen genom handledskärskyddet varefter skyddet 

placeras kring handleden. Produkten skall sitta tätt så att den hålls på plats.  

- Tuotetta voi käyttää ranteen ympärillä molemmin päin: 
kangaskuminauha alas tai ylöspäin 

- Suosittelemme käyttämään niin päin kuin pysyy paremmin paikoillaan 
 
Produkten kan användas kring handleden åt båda hållen: 

med tyggummibandet uppåt eller neråt 

- Vi rekommenderat att ha på skyddet åt det håll som håller det bäst på plats 

Tuotteen pesuohjeet 

Tvättinstruktioner 

   - Tuotteen voi pestä normaalissa 40 asteen pesuohjelmassa, rumpukuivausta tai silittämistä ei suositella 

Produkten kan tvättas normalt i ett 40 graders tvättprogram. Torktumlare och strykning  

rekommenderas ej.  

 

Tuotteen hävittäminen: Hävitetään tekstiilikierrätykseen 

  Bortskaffande av produkten:   Kan sättas i insamlingen av avlagda textilier 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot löytyvät www.cutlon.com 

Information om försäkran om överensstämmelse hittas på www.cutlon.com 
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