
RATTAKIIVRI KASUTUSJUHEND  
 
Kiiver vastab standardile EN 1078 (ratturid, uisutajad ja rulasõitjad). Kiiver vastab 
turvastandardile EC direktiiv 89/686/EEC.  
 
KAITSE – kiiver ei suuda kaitsta alati vigastuste eest täielikult. Isegi väike kokkupõrge võib 
põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surmaga lõppeva õnnetuse. Õnnetusjuhtumisse sattunud 
kiiver tuleb kasutusest kõrvaldada. Isegi siis kui väliselt pole vigastusi kiivril näha.  
 
KIIVER EI KAITSE AVATUD PINDASID (õhuavade kohad) – Kiiver ei suuda kaitsta 
õhuavade kohtasid. Näiteks mingi terav peenike ora, mis võib kokkupõrkel just sattuda ava 
kohta.  
 
TURVALISUS – Kui kiiver vajab välisel vaatlusel väljavahetamist, siis tuleb seda ka teha.  
Siinkohal mõned märkused:  
· Ära eemalda ühtegi originaalosa (rihmad, pehmendus) või ära ehita (teha näiteks 
lisaavasid)kiivrit ümber. Ära kinnita kiivri külge midagi muud  
· Kiiver pole mõeldud näiteks lastele, kes tegelevad ronimisega. On oht, et kiivri    
kinnitusrihmad võivad kusagile kinni jääda ja seeläbi tekitada vigastusi.  
· Ole alati liigeldes tähelepanelik, kannatlik. Väldi kiirustamist. Järgi liikluseeskirju. Paljud 
õnnetused juhtuvad just kodu lähedal.  
· Jälgi teisi liiklejaid sinu ees. Autojuhi kirjeldavad tihti, et nad ei pannud ratturit tähele.  
· Kanna erksaid riideid.  
· Pimeda ajal kasuta reflektoreid ja lisaks valgusteid. Möödu pargitud autodest kaarega, sest 
väljuv inimene ei pruugi ratturit märgata.  
· Isegi siis kui sa arvad et oled nähtav, ära ole selles kindel, et autojuht sind märkab.  
 
KUIDAS KIIVER HÄSTI SOBIKS – Et kiivri kasutamine ei oleks ebamugav, peab see 
istuma hästi pähe ning tuleb ka õigesti osata seda kasutada. Järgnevad 5 lihtsat soovitust 
õpetavad kuidas kiivrit kanda. Peegli olemasolu vajalik.  
1. SAMM – Kanna alati kiivrit madalal otsmiku peal, et kaitsta pea esiosa (joonis 1a). Ära 
kunagi kanna kiivrit kallutatuna taha paljastades otsmiku (joonis 1b).  

 
2. SAMM – Rihmade reguleerimine. Pane kiiver pähe, pinguta või lase lõdvaks reguleerimise  
kohta (joonis 2), et saavutada õige asend (joonis 3). Rihmad peavad kokku jooksma vahetult  
kõrva all.  



 
3. SAMM – Lõuarihma reguleerimine. Kiivrit kandes sulge alati lõuarihm. Joonisel 4 ja 5 
kuvatakse kuidas sulgeda ja avada enamus kiivrite lõuarihma. Joonis 6 on näha hästi  
reguleeritud lõuarihma pikkust. Joonisel 7 näidatakse, kuidas kinnitada rihmast ülejäänud osa 
varuaasa taha. Paljudel kiivritel on selleks kummist rõngas, mille taha saab kinnitada üleliigse 
rihma osa. Juhul kui lõuarihm on valesti reguleeritud, on näiteks liiga pikk, võib juhtuda. et 
kukkudes tuleb kiiver peast ära. Seepärast ongi vaja, et lõuarihm oleks võimalikult lühikeseks  
reguleeritud ning rihmad kinnitatud vastavalt joonisele 6.  

 
4. SAMM -Kiivri lõplik reguleerimine. Kiiver istub hästi kui rihmad on õigesti reguleeritud ja 
kiivri siseümbermõõt sobib Teie pea ümbermõõduga. Tänapäeva kiivritel on lõplikuks 
reguleerimiseks mitu võimalust:  
a. kiivri sees on kleebitavad pehmendused. Neid lisades või ümberpaigutades on võimalik 
kiivrit sobilikumaks muuta.  
b. Osadel kiivritel on kuklas erinevad reguleerimise asendid. See teeb kiivri siseümbermõõdu 
reguleerimise väga lihtsaks ja mugavaks.  
c. Osadel kiivritel võib veel olla näiteks reguleerimise ketas. Seda pöörates ühes suunas 
ümbermõõt kahaneb, pöörates sama ketast vastassuunas ümbermõõt aga suureneb. Soovituslik 
on, et kiiver peab isuma peas piisavalt tihkelt et näiteks avatud rihmadega tehes kergelt 
ettepoole kallutusega kiiver ei vajuks silmadele või ei kukuks peast. Kui nii juhtub on vaja 
lisada pehmendusi, seadistada kiiver väiksemaks või vahetada väiksema siseümbermõõduga 
kiivri vastu.  
5. SAMM – Lõplik kontroll. Kontrolli enne kasutamist, et rihmad oleksid õigesti seadistatud, 
et lõuarihm ei oleks liiga pikk. Pane kiiver õigesti pähe. Seisa peegli ees.  
a. Kontrolli asendit. Katsu mõlema käega kiivrit ega see ei loksuks liigselt kusagilt. Kui kiiver 
on õigesti peas, siis kiivrit liigutades see justkui liigutaks peanahka kaasa. Kui see ei ole nii, 
korda 4. SAMMU õpetusi.  
b. Kontrolli rihmad. Proovi kiivrit kallutada ette ja tagapoole. Kui kiiver annab liiast liikuda 
või isegi tuleb peast on vaja veel reguleerida. Kiiver ei tohi anda liikuda kuklasse nii, et 
otsmik jääb kaitseta ja samas ei tohi kiiver anda liikuda nii ette, et see hakkaks väljavaadet 
häirima. Kui see nii on tuleb seadistuse sammusid 2 ja 3 korrata nii, et kiivri vaba liikumine 
oleks minimaalne.  
SOOVITUS: Kui pole võimalik reguleerida kiivrit vastavalt SAMMULE 5, ära seda kiivrit 
kasuta. Proovi teist suurust või teist kiivrimudelit.  



TESTSÕIT – Kui oled leidnud endale sobiva kiivri, tee sellega väike proovisõit. Veendu, et 
kiiver ei oleks ebamugav ega ebastabiilne (ei vajuks silmadele). Juhul kui tarvis, tee veel 
lõplik häälestus.  
KIIVRINOKK (Päikesesirm) – Mõned kiivrid on varustatud äravõetava nokaga. Selleks 
tõmba noka ääred ükshaaval kiivri küljest (eemale) lahti. Noka tagasiasetamiseks pane nokk 
kiivri tsentrisse ja vajuta noka kinnitusega ükshaaval kiivri kinnituspesadesse. Vt. Joonis 8. 
Ära tõmba nokka ette ega tahapoole.  

 
KIIVRI HOOLDAMINE – Puhastus. Erinevad puhastusvahendid võivad kiivrit kahjustada. 
Petrooliumit sisaldavad puhastusained on eriti kahjulikud kiivrile. Kiivri puhastamiseks on 
parim pehme riideese, pehme seep ja puhas leige vesi. Soojapuhuri või radiaatori kasutamine 
keelatud!  
KIIVRI HOIUSTAMINE – Pärast igat kiivri kasutamist lase kiivril õhu käes kuivada, 
seejärel aseta kuiva ja jahedasse kohta. Liigne kuumus või otsene päikesevalgus võivad 
kahjustada kiivrit.  
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