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PAINORAJOITUS 135 kg (kaikki varusteet 
mukaan lukien, koskee kaikkia malleja) 
ÄLÄ KOSKAAN YLITÄ PAINORAJOITUSTA! 
Tämä tuote on suunniteltu YHDELLE 
KÄYTTÄJÄLLE! 

PUUPASSIN 
KÄYTTÖOHJEET 

MEGA COMBAT MALLI 2001-MF 
HELIUM™ XL MALLI 2021 

CRUZR™ MALLI 2002  
KICKBACK™ MALLI 2031-C 

 

 

 

NÄILLÄ SIVUILLA ON ENSIARVOISEN TÄRKEITÄ 

VAROITUKSIA 

Turvatiedot                         2    Kaksoisvarmistus 11 
Muuttamattomuus 3 Käyttö 12 
Turvallisen puun valinta 8 Poistaminen 13 
Valjaat 8 Huolto ja varastointi     13 
Asentaminen 8 Valjaissa roikkuminen 14 
Tarkistaminen 10 

KOKO KÄYTTÖOHJE SISÄLTÄÄ MYÖS 

MUITA VAROITUKSIA JA HUOMAUTUKSIA. 

LUE JA SISÄISTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA TURVAOHJEET 
SEKÄ KÄYTÄ KAIKKIA TOIMITETTUJA TURVAVÄLINEITÄ 
PIENENTÄÄKSESI PUTOAMISESTA JOHTUVAN 
LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN RISKIÄ. 

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA SEN MUKANA TULEVA PUUPASSIN TURVAVIDEO ON AINA ANNETTAVA TUOTTEEN 

MUKANA ETEENPÄIN, KUN SE MYYDÄÄN, LAINATAAN TAI MUUTEN ANNETAAN UUDELLE KÄYTTÄJÄLLE. 

KATSO PUUPASSIN OHJE-DVD ENNEN PUUPASSIN ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA POISTAMISTA. 

Sisällysluettelo 

Turvatiedot 2 

Muuttamattomuus 3 
Osaluettelo ja nimistö 4 
Kokoaminen 6 
Turvallisen puun valinta 8 
Maanpinnalla harjoittelu 8 
Kokovaljaat 8 
Asentaminen ja käyttö 9 
Poistaminen 13 
Huolto ja varastointi 13 
Valjaista roikkuminen 14 
Ratkaisuja vikoihin 14 
Rajoitettu takuu 15 
Tuotteen rekisteröiminen 16 

 

 

LUE JA SISÄISTÄ KAIKKI (KIRJALLISET JA VIDEOIDUT) VAROITUKSET JA OHJEET, 
NOUDATA NIITÄ HUOLELLISESTI JA OTA KÄYTTÖÖN KAIKKI TURVAVÄLINEET 
ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA POISTAMISTA. 
Pidä itsesi koko ajan puuhun liitettynä kokovaljaiden, tukihihnan ja 
varmistushihnan avulla, kun asennat, käytät tai poistat tätä tuotetta missä 
tahansa korkeudessa. 
Pysy puuhun kiinnitettynä sekä tukihihnalla että varmistus- ja liitoshihnalla 
koko ajan maan pinnalta nousemisesta maahan laskeutumiseen saakka. 
KYSYMYKSET JA TIEDUSTELUT UITTOKALUSTOLLE:  015 555 0402 / 
SHOP@UITTOKALUSTO.FI 
NÄIDEN OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA VAKAVAAN 
VAMMAUTUMISEEN TAI KUOLEMAAN! 
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Puupassia käyttäessään metsästäjän on aina mahdollista pudota, 
mikä voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

Tuotteen mukana tulevat kokovaljaat ja tukihihna ovat siksi 
olennainen osa puupassikokonaisuutta. Älä koskaan käytä puupassia 
ilman sen mukana toimitettuja tai erikseen varusteeksi hankittuja 
kokovaljaita ja tukihihnaa, jotka ovat puolueettoman kolmannen 
osapuolen sertifioimia. Älä koskaan käytä puupassia ilman 
standardinmukaisia kokovaljaita ja tukihihnaa, ja varmista, että 
kokovaljaat pysyvät puuhun kytkettynä koko kiipeämisen ajan. 
Tuotteen mukana tulevissa kokovaljaissa on paitsi tukivyö myös 
liitoshihna, jolla käyttäjä pysyy puuhun kytkettynä kiipeämisen aikana. 
Passikorkeuteen saavuttuaan hän varmistaa olevansa kytketty puuhun 
valjaiden takaosassa olevan liitoshihnan välityksellä (ennen passiin 
nousemista). Tämä kaksinkertainen kytky selitetään tarkemmin 
valjaiden käyttöohjeissa. Lue ne ja noudata niitä. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. Älä asenna tätä tuotetta, jos kokovaljaita ja tukihihnaa ei 
ole käytettävissä. Yksittäiset tukivyöt ja rintavaljaat eivät ole enää 
sallittuja, eikä niitä pitäisi koskaan käyttää (suom. huom.: selvitä 
ajantasainen paikallinen lainsäädäntö). 

Käytä maasta noustessasi aina putoamissuojajärjestelmää (FAS), 
joka koostuu kokovaljaista, tukihihnasta ja liitoshihnasta. Pysy 
jatkuvasti puuhun kytkettynä noustuasi maasta tätä tuotetta 
käyttäessäsi. 

Käytä tämän tuotteen kanssa vain standardinmukaisia 
kiipeämistukia (standiaskelmat, köydet yms., eivät sisälly 
tuotteeseen). 

Tarkista standiaskelmat, puupassi ja kaikki turvavälineet kaikenlaisten 
vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Näihin lukeutuvat muun 
muassa hapettumat, kulumat, vauriot, heikkenemät, rispaantumat ja 
mahdolliset ilkivallan merkit. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA, jos siinä on 
näkyvä vaurio tai epäilet vauriota. ÄLÄ käytä tuotetta, jos epäröit, 
vaan ota yhteyttä Uittokalustoon numerosta 015 555 0402 tai 
osoitteesta shop@uittokalusto.fi.  

Tarkista ennen jokaista käyttöä vaijerit ja kaikki kiinnikeosat 
vaurioiden ja hapettumisen varalta. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA, 
JOS SIINÄ ON NÄKYVÄ VAURIO TAI 
EPÄILET VAURIOTA. Näihin lukeutuvat muun muassa viillot, 
rispaantumat, hapettumat, taipumat tai muut vauriot puupassissa ja 
sen hihnoissa tai vaijereissa. ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA, jos siinä on näkyvä 
vaurio tai epäilet vauriota. 

NÄIDEN OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA VAKAVAAN 
LOUKKAANTUMISEEN TAI KUOLEMAAN! 

 

 TÄRKEÄT TURVATIEDOT   
• Tarkista standiaskelmat, puupassi ja kaikki turvavälineet kaikenlaisten vaurioiden varalta ennen 

jokaista käyttöä. Näihin lukeutuvat muun muassa hapettumat, kulumat, vauriot, heikkenemät, 
rispaantumat ja mahdolliset ilkivallan merkit. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA, jos siinä on näkyvä vaurio tai 
epäilet vauriota. ÄLÄ käytä tuotetta, jos epäröit, vaan ota yhteyttä Uittokaluston asiakaspalveluun. 

• Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa. 
• Kerro aina jollekulle, minne menet metsälle, minne asennat puupassin ja kuinka kauan metsästät. 
• Varmista puupassia käyttäessäsi, että paikalla on toinen aikuinen henkilö tai että voit tavoittaa 

jonkun joko matkapuhelimella tai muulla tavoin. Putoamisen sattuessa hengen pelastuminen 
voi riippua mahdollisuudesta saada nopeasti apua. 

• Kun käytät tätä tuotetta, pidä mukanasi aina merkinantoväline (matkapuhelin, radio, pilli, hätäraketti tai 
henkilönpaikannuslaite [PLD]). Pidä se aina toimintakuntoisena ja ulottuvillasi. 
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• Älä käytä puupassia huonoissa sääolosuhteissa, kuten ukkosella, sateella, myrskytuulella, lumessa tai 
jäisellä kelillä. Päätä metsästys ja laskeudu maahan, jos olosuhteet muuttuvat huonoiksi. 

• Älä käytä puupassia huumeiden, alkoholin tai edes reseptilääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
• Älä käytä tätä tuotetta, jos tunnet olosi uniseksi, sairaaksi tai huonovointiseksi, jos sinua huimaa, jos et 

ole levännyt hyvin, jos peruskuntosi on huono tai jos sinulla on mahdollisesti hankaluuksia aiheuttava 
terveysongelma, kuten sydänvika, lukkiutuvat nivelet, luudutettu selkäranka tai muu sellainen. 

• Älä jätä tuotetta puuhun kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi, koska sää, eläimet ja muut tekijät voivat 
aiheuttaa siihen vahinkoa. Puun kasvu voi rasittaa tai vahingoittaa hihnoja, solkia ja itse puupassia. 
Säilytä tuotetta sisätilassa, jossa se on suojassa sään vaikutuksilta. 

• Jos standiaskelmat ovat olleet ilman valvontaa, tarkista ne ennen käyttöä. Puun kasvu, ilkivalta, sää ja 
eläimet voivat kaikki vaikuttaa valvomatta oleviin standiaskelmiin ja puupasseihin. Nämä tuotteet 
kantavat painosi, kun olet noussut irti maasta. Älä siis käytä vaurioituneita standiaskelmia tai puupassia. 

• Älä asenna puupassia kuolleeseen, kallistuneeseen, tautiseen tai irtokaarnaiseen puuhun tai pylvääseen. 
• Älä käytä oksia tukipisteinä. 
• Älä yritä pakottaa puupassia aloilleen hyppimällä tai polkemalla. 
• Älä muokkaa tätä tuotetta millään lailla: älä tee korjauksia, muutoksia, lisäyksiä tai liitännäisiä, äläkä 

vaihda osia, ellei HAWK™ ole nimenomaisesti hyväksynyt sitä kirjallisesti. 
• Harjoittele maan tasalla puupassin asentamista, säätämistä ja käyttöä ja tutustu sen kaikkiin 

ominaisuuksiin ja turvavälineisiin, ennen kuin käytät sitä nousemiseen. 
• Kolmen kontaktipisteen periaate: Pidä puuhun aina kolme kontaktipistettä, kun kiipeät ylös tai alas ja 

kun menet puupassiin tai poistut siitä. Kolme kontaktipistettä tarkoittaa sitä, että kiipeämistuessa ja/tai 
puupassissa on jatkuvasti kiinni kaksi jalkaa ja yksi käsi tai kaksi kättä ja yksi jalka. Tämä koskee 
molemminsuuntaista kiipeämistä sekä passiin menemistä ja siitä poistumista. 

• Nosta jousi, tuliase, reppu tai muut varusteet ylös köydellä vasta sitten, kun olet turvallisesti puupassissa. 
Nostettaessa tuliaseen on oltava lataamaton, lukon on oltava auki ja piipun osoitettava alaspäin. 

• Älä käytä puupassia, jos se ei ole moitteettomassa kunnossa. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä 
Uittokalustoon numerosta 015 555 0402 tai osoitteesta shop@uittokalusto.fi. 

• Käyttöohjetta (sekä tekstiä että videota) on säilytettävä suojatussa paikassa, ja se on kerrattava 
vähintään vuosittain. Puupassin omistajalla on velvollisuus antaa käyttöohjeet kokonaisuudessa 
henkilölle, jolle hän lainaa tai myy puupassin. 

 

MUUTTAMATTOMUUS     

Älä muokkaa, muuta tai poista turvavaroitustarroja tai -merkintöjä. 

ÄLÄ kiristä vaijereiden kiinnitystä puupassissa liian tiukalle, koska 
ne on tarkoitettu vaijereiden nivelkohdiksi. 

Pidä vaijerit erillään liikkuvista osista. Älä taita puupassin tasoa niin, 
että vaijerit tarraavat tason osiin. 

Älä muokkaa tätä tuotetta millään lailla: älä tee korjauksia, muutoksia, 
lisäyksiä tai liitännäisiä, äläkä vaihda osia, ellei HAWK™ ole 
nimenomaisesti hyväksynyt sitä kirjallisesti. 

NÄIDEN OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA VAKAVAAN 
LOUKKAANTUMISEEN TAI KUOLEMAAN! 

MUUTTAMATTOMUUS 
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan oikein silloin, kun se alkuperäisessä olomuodossaan. 
Muutokset ja muunnokset voivat tehdä siitä vaarallisen, ja ne voidaan katsoa tuotteen väärinkäytöksi. 
Älä muuta, muunna, lisää tai vaihda mitään osia tai lisävarusteita, joita HAWKTM ei ole valmistanut. 

EI SÄÄTÖÄ: VAIJEREIDEN PULTIT 
Vaijereiden kiinnityskohdat ja ankkurihihnan korvakkeet on suunniteltu nivelpisteiksi. Älä kiristä näitä 
pultteja niin tiukalle, että ne estävät vaijereita ja/tai ankkurihihnan korvakkeita liikkumasta vapaasti. 
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 OSALUETTELO JA NIMISTÖ: MALLIT 2001-MF JA 2021  
• Avaa pakkaus ja tarkista osat. 
• Vertaa luetteloa pakkauksen sisältöön ja varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat. Jos osia puuttuu, 

älä käytä tuotetta vaan ota yhteyttä Uittokaluston asiakaspalveluun. 

Istuin Mallit 2001-MF & 2021 

V-pidike 
 

 
Ankkurointihihnan 
korvakkeet 

Istuimen pehmuste 

 

Tasovaijerit 
Pystyvarsi

 

Päiväys 
 
 
 

Reppu- 

hihnat Taso 
 

OSAN NRO NIMIKE LKM KUVAUS KUVA 

SP-2001-1 
SP-2021-1 

Taso- 
kokonaisuus 

1 Koottu passitaso (taso, pystyvarsi, 
istuin, vaijerit, reppuhihnat ja 
korvakkeet) 

 

 

SP-Tree V- 
Bracket 
w/Cruzr 
Receiver Hole 

V-pidike 1 V-pidike, jossa reikä Cruzr-
pidikkeelle (myydään erikseen), 
M12x60mm pultti, teräsaluslevy 
ja lukitusmutteri 

 

 

SP-2001- 

Cables 

SP-2021-Cables 

Tasovaijerit 2 Tasovaijerit ja kiinnitykset 
(asennettuna 
tasokokonaisuudessa) 

 

SP-Camo  
2” Cinch strap 

Kiristettävä 
ankkurihihna 

1 Maastokuvioitu ankkurihihna 
(5/180 cm), läppäsolki, 
äänettömät koukut 

 

 Kiintoavain, 
19 mm (3/4”) 

1 Kiintoavain, 19 mm (3/4”) 
 

 

SP-Seat 
Cushion 

Istuimen 
pehmuste 

1 7,5 cm paksu istuinpehmuste, 
muistivaahto 

 

 

Full Body 
Harness 
w/Linemen’s 
Climbing Strap 

 1 Kokovaljaat, tukihihna, 
varmistushihna, liitoshihna, 
traumahihna ja käyttöohjeet 

 

  

DVD & 2001MF 
& 2021 IM 

DVD & 
käyttöohjeet 

1 Puupassin turva-DVD ja 
käyttöohjeet 
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Puristumiskohta. 
Älä vie käsiä 
istuimen ja nojan 
saranaan. 

 OSALUETTELO JA NIMISTÖ, MALLIT 2002 JA 2031-C    
• Avaa pakkaus ja tarkista osat. 
• Vertaa luetteloa pakkauksen sisältöön ja varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat. Jos ei sisällä, keskeytä 

tuotteen käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun. 

MALLI 2002  
Alaselän noja 

 

 
 

MALLI 2031-C 

 

 

V-pidike 
Ankkurihihnan korvakkeet  

 
      Istuin Pystyvarsi  

     Tasovaijerit Päiväyskoodi  
 

 

Taso 
 

 

OSAN NRO NIMIKE LKM KUVAUS KUVA 

SP-2002-1 
SP-2031-C-1 

Koottu 
taso 

1 Koottu puupassi (taso, varsi, vaijerit, 
reppuhihnat, ankkurihihnan korvakkeet, 
M8x115mm pultti, 2 teräsaluslevyä, 2 
pitkää holkkia teflonaluslevyineen, 2 
lyhyttä holkkia teflonaluslevyineen ja 1 
lukitusmutteri) 

 

 

SP-2002-2 Istuin, jossa 
alaselän noja ja 

tuki 

1 Mukava verkkokuvioitu istuin, alaselän 
noja, nojan hihna, nojan tukitanko, 2x 
6M16mm pultti ja teräsaluslevy 

 

 

SP-2031-C-2 Istuin, 
selkänoja 

ja tuki 

 Mukava verkkokuvioitu istuin, 
selkänoja, nojan hihna, nojan tukitanko, 
2x 6M16mm pultti ja teräsaluslevy 

 

 

SP-Tree V- 
Bracket 
w/Cruzr 
Receiver Hole 

V-pidike 1 Ylempi V-pidike, jossa reikä Cruzr-
pidikkeelle (myydään erikseen), 
M12x60mm pultti, teräsaluslevy ja 
lukitusmutteri 

 

 

SP-2002-Cables 
SP-2031-C- 
Cables 

Asennettu 
tasokokonai-

suuteen 

2 Tasovaijerit ja kiinnitykset 
(asennettuna tasokokonaisuudessa) 

 

SP-Camo 
2” Cinch Strap 
läppäsolkihihna 

  Ankkuri-
hihna 

1 Maastokuvioitu ankkurihihna (5/180 cm), 
läppäsolki, äänettömät koukut 

 
 10/13 avain 2 10 mm / 13 mm kiintoavain 

 
 Kiintoavain, 

19 mm (3/4”) 
1 Kiintoavain, 19 mm (3/4”) 

 

Full body 
harness w/ 
Lineman’s 
Climbing strap 

 1 Kokovaljaat, tukihihna, 
varmistushihna, liitoshihna, 
traumahihna ja käyttöohjeet 

 

 
 

DVD & 2002- 
2031-C IM 

DVD & 
käyttöohjeet 

1 Puupassin turva-DVD ja käyttöohjeet 
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ISTUIN ON KIINNITETTÄVÄ 
ENNEN KÄYTTÖÄ! 

KOKOAMINEN   
 

 
 

OHJE KUVA 

ALASELÄN NOJA 
(Vain malleissa 2002 & 2031-C) 
1. Ota esille istuimen runko. Kiinnitä alaselän 
nojan tukitanko alarei’istä istuimen runkoon 
kahdesta kohtaa M6x16mm pultilla ja 
teräsaluslevyllä kuvan 1 osoittamalla tavalla. 
Kiristä hyvin kahdella 10 mm:n kiintoavaimella. 

 
 
 
 
 
 

 

ISTUIN 
(Vain malleissa 2002 & 2031-C) 
2. Ota esille istuimen runko. Kiinnitä istuimen 
runko varteen M8x115mm pultilla, 2 
teräsaluslevyllä, 2 pitkällä holkilla 
(+teflonaluslevyt), 2 lyhyellä holkilla 
(+teflonaluslevyt) ja yhdellä lukitusmutterilla 
kuvan 2 osoittamalla tavalla. 

 

ÄLÄ kiristä osia liian tiukalle. Ylikiristäminen 
voi aiheuttaa vaurioita ja haitata passin 
toimivuutta. 

 
 
 

Alaselän nojan tukitanko 
 
 
 
 

M6x16mm pultti 
ja teräsaluslevy 

 
 
 

 
Kuva 1. 

Istuimen runko 

 

 

 

 

 
Istuimen kulmansäätö: Nosta istuin ja muuta 
istuimen kulmaa kiertämällä säätönuppia. 
Kiristä mutteri tiukasti runkoa vasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Säätönuppi 

 

Kuva 2. 
Istuimen kiinnitys 

 
 
 
 
 

Säätömut-
teri takana 

Uittokaluston puhelinnumero on 015 555 0402. Älä kiristä pultteja liian tiukalle. Kiristä 
liitokset hyvin tuotteen mukana tulevilla kiintoavaimilla. 

Teräsaluslevy Lyhyt holkki 
ja teflonaluslevy Teräsaluslevy 

Lukitus
mutteri 

M8-pultti 
Pitkä holkki 
ja teflon-
aluslevy 
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 KOKOAMINEN   
 

Uittokaluston puhelinnumero on 015 555 0402. Älä kiristä pultteja liian tiukalle. Kiristä 
liitokset tukeviksi tuotteen mukana tulevilla kiintoavaimilla. 

OHJE KUVA 
 

V-PIDIKE 
Ota esille V-pidike. Asenna se pystyvarren 
taakse (puun puolelle) M12x60mm pultilla, 
teräsaluslevyllä ja mutterilla. Vie pultti V-
pidikkeen läpi siten, että kierrät mutterin ja 
teräsaluslevyn pulttiin pystyvarren 
etupuolelta. Ks. kuva. 
3. Kiristä hyvin kiintoavaimella (19 mm). 

Istuin V-pidike 
 
 
 

Kiinnitä 
pystyvarteen puun 
puolelle 

 

V-PIDIKE ON KIINNITETTÄVÄ 
ENNEN KÄYTTÖÄ! 

 
 

Kuva 3. V-pidikkeen kiinnitys 
 

ANKKURIHIHNA 
Laita läppäsolkihihnan koukut varren 
korvakkeisiin siten, että koukkujen kärjet 
osoittavat puusta poispäin. Varmista, että 
korvakkeiden kulmat ovat puun puolella. 
**Ankkuroi puupassi runkoon aina tuotteen 
mukana toimitetulla läppäsolkihihnalla, 
vaikka käyttäisit HAWK® 
CRUZR™ -puupidikettä tai muuta HAWKin® 
pikapidikettä. Lue lisää HAWK® CRUZR™  

 
Ankkurointikorvake 

 
 
 
 
 

 
Hihnan 
koukku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Läppäsolki 

Vapautin 
(löystytä vetämällä) 

Ankkuri-
hihna 
(puun 
ympäri) 

 
Koukut (kärjet 
puusta poispäin) 

 

Hihnan 
loppuosa 
(kiristä 
vetämällä) 

-pidikkeestä tai mistä tahansa muusta 
hyväksytystä HAWKin® pikapidikkeestä ja 
niiden käytöstä niiden käyttöohjeista. 

 

MALLIN 2026 HAWK® 
CRUZR™ -PIDIKE TAI 
HYVÄKSYTTY HAWK®-
PIKAPIDIKE 
(MUKANA MALLISSA 2031-C, 
SAATAVANA ERIKSEEN MUIHIN 
MALLEIHIN) 
Lue HAWK® CRUZR™ -pidikkeen tai 
hyväksytyn HAWK®-pikapidikkeen 
käyttöohjeista sen valmistelua, asennusta, 
käyttöä ja varoituksia koskevat kohdat, jotta 
osaat kiinnittää CRUZR™-pidikkeen yhteen-
sopivaan puupassiin. 

Ankkuroi puupassi runkoon aina  
tuotteen mukana toimitetulla 
läppäsolkihihnalla, vaikka käyttäisit muuta 
HAWK® -pidikettä, kuten CRUZR™-pidikettä. 

 

MALLIN 2026 CRUZR™-PUUPIDIKE 
(MUKANA MALLISSA 2031-C, SAATAVANA ERIKSEEN 
MUIHIN MALLEIHIN) 

NOUDATA TARKASTI HAWK® CRUZR™ -pidikkeen ohjeita ja varoituksia, kun 
kiinnität CRUZR™-pidikkeen yhteensopivaan puupassiin. 
**Ankkuroi puupassi runkoon aina tuotteen mukana toimitetulla 
läppäsolkihihnalla, vaikka käyttäisit muuta hyväksyttyä HAWK®-pidikettä. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan! 



 

 TURVALLISEN PUUN VALINTA  
 

 

• Valitse terve ja suora puu, jonka halkaisija asennuskorkeudella on vähintään 21 ja enintään 55 cm. 
• Tarkasta puu perusteellisesti joka suunnasta ennen puupassin asentamista. 
• Varmista, että puupassin taso on vaakasuorassa. Puu ei saa olla kallistunut tai epäsäännöllisen 

muotoinen. 
• Älä käytä puuta, jossa on paksuja oksia tai köynnöksiä metsästyskorkeuden alapuolella. 
• Älä missään tapauksessa asenna puupassia oksiin tai sivurunkoihin! Asenna puupassi aina puun 

päärunkoon. 
• Älä käytä puupassia puussa, jonka kaarna on märkää, jäistä, liukasta tai suomuista. 

 HARJOITTELE TUOTTEEN KÄYTTÖÄ MAAN PINNALLA  

Harjoittele puupassin ja tukihihnan asentamista, säätämistä, käyttöä ja poistamista 
maan tasalla, ennen kuin käytät niitä nousemiseen. 

Harjoittele ja testaa puupassin käyttöä maan tasalla myös ennen jokaisen metsästyskauden 
alkua. 

 KOKOVALJAAT (PUTOAMISENESTOJÄRJESTELMÄ, FAS)  
 

 

Lue tämän puupassin mukana tulevista kokovaljaiden ja tukihihnan käyttöohjeista, 
kuinka ne puetaan ja kuinka niitä säädetään, käytetään ja huolletaan oikein. 

TÄSTÄ ETEENPÄIN KÄYTTÖOHJEET EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ OLET PUKENUT PUUPASSIN MUKANA 
TOIMITETUT KOKOVALJAAT JA KÄYTÄT NIITÄ TUKIHIHAN KANSSA. 
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PUUN HALKAISIJAN ON OLTAVA 21–55 cm! 

Älä asenna puupassia kuolleeseen, kallistuneeseen, tautiseen, 
irtokaarnaiseen tai köynnösten peittämään puuhun, pylvääseen 
tai mihinkään muuhun ihmisen pystyttämään rakennelmaan. 

Älä asenna puupassia puuhun, jossa on nauloja, ruuveja tai muita 
teräviä osia, jotka voivat leikata, katkoa tai lävistää hihnoja tai 
vaijereita. 

Älä käytä oksia tukipisteinä. 

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen 
tai kuolemaan! 

 

Pue ja ota käyttöön tuotteen mukana tulevat kokovaljaat ja tukihihna, 
ennen kuin yrität asentaa puupassin tai mennä siihen. 

Pysy puuhun kiinnitettynä sekä tukihihnalla että varmistus- ja 
liitoshihnalla koko ajan maan pinnalta nousemisesta maahan 
laskeutumiseen saakka. Tukihihna on hihna, jonka päät ovat kiinni 
valjaissa lantion molemmin puolin ja jonka mitta menee puun ympäri 
siten, että valjaissa oleva kiipeäjä on varmasti kytketty puuhun. 

Lue, katso ja sisäistä tuotteen mukana tulevat kokovaljaiden 
käyttöohjeet ja varoitukset sekä puupassin turva-DVD:n ohjeet 
valjaiden ja tukihihnan käytöstä. 

Pidä itsesi kokovaljailla ja tukihihnalla tukevasti puuhun kytkettynä, 
kun nouset tai laskeudut pitkin kiipeämisvälinettä, menet 
puupassiin, lähdet siitä pois tai teet asennusta. 

Älä koskaan yritä asentaa puupassia, mennä siihen tai lähteä siitä pois 
ilman, että olet tukevasti kiinni tukihihnalla. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai    
kuolemaan. 

 



 

ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ 
  

 

 

 

 

 

 

KIIPEÄMISTELINEET JA PUUN VALMISTELU 
Asenna kiipeämistuki puupassin aiotun suunnan vasemmalle tai oikealle puolelle. Asentaessasi 
kiipeämistukea käytä kokovaljaita, tue itsesi puuhun tukihihnalla ja noudata kaikkien välineiden 
valmistajien antamia ohjeita ja varoituksia.  Valmistele puu karsimalla oksat, jotka olisivat puupassin 
asentamisen tiellä. Älä käytä puupassia apuna karsinnassa. 

ASETA PUUPASSI HALUAMAASI KORKEUTEEN 
Kiinnitä puupassiin nostoköysi (ei sisälly pakkaukseen). 

Pue kokovaljaat, tue itsesi tukihihnalla puuhun ja kiipeä hitaasti ja varovasti 
haluamaasi metsästyskorkeuteen. 

Varmista, että olet tukevasti kiinni puussa tukihihnan avulla ja nosta puupassi 
nostoköydellä luoksesi. 
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• Kerro aina toiselle henkilölle, minne menet metsälle, minne asennat puupassin ja kuinka 
kauan metsästät. 

• Varmista puupassia käyttäessäsi, että paikalla on toinen aikuinen henkilö tai että voit 
tavoittaa jonkun joko matkapuhelimella tai muulla tavoin. Putoamisen sattuessa hengen 
pelastuminen voi riippua mahdollisuudesta saada nopeasti apua. 

• Kun käytät tätä tuotetta, pidä mukanasi aina merkinantoväline (matkapuhelin, radio, 
pilli, hätäraketti tai henkilönpaikannuslaite [PLD]). Älä jätä merkinantovälinettä 
mihinkään, ja pidä se aina toimintakuntoisena ja ulottuvillasi. 

• Älä käytä puupassia korkeudessa, jossa et koe oloasi täysin varmaksi.  Valitse puusta ja 
olosuhteista riippuen vähimmäiskorkeus, jossa metsästys on turvallista ja tehokasta. 

• Älä kiirehdi! Liiku kiivetessä hitaasti ja tasaisesti. Varmista jokaisen liikkeen aikana, että 
olet tukevasti kiinni puussa, kiipeämistuessa ja/tai puupassissa. 

• Pidä puuhun aina kolme kontaktipistettä, kun kiipeät ylös tai alas ja kun menet 
puupassiin tai poistut siitä. 

• Nosta puupassi asennuskorkeuteen köydellä ja laske se myös alas köydellä. Älä kanna 
mitään selässäsi, kun kiipeät. 

Älä käytä oksia tukipisteinä. 

Älä käytä sormuksia, koruja tai löysiä vaatteita, kun asennat tai 
käytät tätä tuotetta. 

KIIPEÄMISTUEN (standiaskelmat yms.) ON ULOTUTTAVA 
VÄHINTÄÄN 61 CM PUUPASSIN TASOA YLEMMÄS. 

Astu puupassin tasolle AINA kiipeämistuelta alaspäin. 

Älä yritä nousta tasolle tuelta, joka on tason alapuolella. 

Älä yritä pakottaa puupassia paikoilleen hyppimällä tai 
polkemalla. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen 
tai kuolemaan. 
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 ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ    
 

Noudata kaikkia hihnoihin ja vaijereihin liitettyjä varoituksia ja 
viimeisiä käyttöpäiviä. 

Tarkista ennen jokaista käyttöä vaijerit ja kaikki kiinnitysosat vaurioiden ja 
hapettumisen varalta.  ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA, JOS EPÄILET 
VAURIOTA. 
Näihin lukeutuvat muiden muassa viillot, rispaantumat, hapettumat, 
taipumat tai muut vauriot puupassissa ja sen hihnoissa tai vaijereissa. 
ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA, jos siinä on näkyvä vaurio tai epäilet vauriota. 

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 

 

 

 

 

 

VAIHE OHJE KUVA 

#1 Varmista, että olet 
pukenut kokovaljaat 
oikein ja että olet 
oikealla tavalla puuhun 
kytketty Jos näin ei ole, 
PYSÄHDY, äläkä nouse 
maasta. 

 
#2 Pidä taso vielä ylös 

taitettuna ja aseta V-
pidike puuta vasten. 

 
#3 
 
 
 
*Vinkki: 
Asenna 
ankkuri-
hihna siten, 
että solki 
jää 
lähellesi. 

Aseta korvakkeet siten, 
että niiden kulma on 
puun puolella. Laita 
ankkurihihnan koukku 
korvakkeeseen kärki 
puusta poispäin. 
Vie ankkurihihna puun 
ympäri ja laita toisen 
pään koukku 
korvakkeeseen kärki 
puusta poispäin. 

 #4 Kiristä ankkurihihnaa, 
kunnes se istuu puun 
ympärillä ja Tree Digger™ 
-hampaat ovat tiukasti 
puuta vasten. 

 
 
 

Harjoittele asentamista, säätämistä, käyttöä ja 
poistamista maan tasalla, ennen kuin käytät 
tuotetta korkeassa paikassa. 

Lue, katso ja sisäistä tuotteen mukana tulevat 
kokovaljaiden käyttöohjeet ja varoitukset sekä DVD:n 
ohjeet valjaiden ja tukihihnan käytöstä. 
Pysy tukihihnalla ja varmistushihnalla puuhun 
kiinnitettynä maan pinnalta nousemisesta aina 
maahan laskeutumiseen saakka. 

PIDÄ KORVAKKEIDEN KULMAT AINA 
PUUTA KOHTI JA KIINNITÄ KOUKUT 
SITEN, ETTÄ NIIDEN KÄRJET 
OSOITTAVAT PUUSTA POISPÄIN! 
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ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ           
 

VAIHE OHJE KUVA 
#5 Pidä taso edelleen ylös 

taitettuna ja vedä koko 
puupassia alaspäin. 

 
#6 Käännä taso alas siten, 

että tasomekanismi 
kiristää puupassin puuta 
vasten ja estää sitä 
liikkumasta. Toista, 
kunnes passi on tiukasti 
kiinni puuta vasten. 

 #7 KAKSOISTARKISTA KIINNITYKSET 

 #8 Pysy kiinni tukihihnassa 
ja noudata kokovaljaiden 
käyttöohjeita, kun 
kiinnität valjaiden 
liitoshihnan puupassin 
yläpuolella olevaan 
varmistushihnaan. 

 

VARMISTA AINA, ETTÄ TASO ON VAAKASUORASSA. 
ASENNA PUUPASSI UUDELLEEN TAI VALITSE TOINEN 
PUU, JOS TASO ON ETEENPÄIN KALLELLAAN.  

VARMISTA, ETTÄ TASO ON VAAKASUORASSA. 
ASENNA PASSI UUDELLEEN TAI VALITSE TOINEN 
PUU, JOS TASO ON ETEENPÄIN KALLELLAAN. 

Ankkurihihnan oikeaoppinen kiristäminen ja säätäminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä puupassin vankan asennuksen kannalta. 
Muista aina varmistaa, että puupassi on kiinni puussa oikealla tavalla ja pitävästi. 
Puupassin on oltava viidestä kohtaa (4 puupassissa ja 1 ankkurihihnassa) 
vahvassa kontaktissa puuhun. 
Jos näin ei ole, toista kohdat #5 ja #6, kunnes puupassi istuu hyvin. 
Älä astu tasolle, ennen kuin kaikki kontaktipisteet ovat varmoja. 
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ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAIHE OHJE KUVA 

#9 Irrota tukihihna VASTA SITTEN, KUN olet turvallisesti kiinni 
valjaista liitoshihnan kautta varmistushihnaan. ASTU 
VAROVASTI ALAS tason keskelle. 

 
 

#10 Säädä varmistushihna yläpuolellesi siten, että 
liitoshihnaan ei jää löysää,  
kun olet istuma-asennossa. 
Puupassi on nyt valmis käyttöä varten. 

         
 (Vain malli 2033) 

Taita selkänoja puuta vasten. 
Vie selkänojan hihna puun ympäri ja solkeen. 
Kiristä hihna. 

 

#11 Puupassista poistuminen 
Noudata kokovaljaiden käyttöohjeita ja pidä ne puuhun 
kytkettynä. Astu varovasti kiipeämistuelle ja kiipeä 
alaspäin, kunnes vyötärösi on puupassin tason alapuolella. 
Kiinnitä tukihihna puuhun tason alapuolelle, ja VASTA 
SITTEN irrottaudu varmistushihnasta. 

 
 

 

 

Pidä varmistushihna ja valjaiden liitoshihna aina pääsi yläpuolella, jotta 
iitoshihnassa olisi mahdollisimman vähän löysää. 
Älä yritä pakottaa puupassia paikoilleen hyppimällä tai polkemalla. 
Älä hypi tai heilu puupassin päällä tai tee mitään muutakaan sellaista. 
Älä nojaudu ulos puupassista, sitä vasten tai ampumatukea vasten (jos on). 
Älä astu tai nouse seisomaan jalkatuelle (jos on). 
Jalkatuki on suunniteltu kantamaan vain jalkojen paino. 
Älä seiso puupassin istuimella! 
Pysyttele aina tason keskellä ja liiku mahdollisimman vähän. 
Älä kiipeä tasolle tai käytä sitä toisen henkilön kanssa. 
Tätä tuote on suunniteltu ja tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle kerrallaan. 
Nosta jousi, jalkajousi, tuliase, reppu tai muut varusteet puupassiin köydellä ja 
vasta sitten, kun olet asettunut sinne itse turvallisesti. 
Tuliase, jalkajousi ja jousi nostetaan ylös lataamattomana. Lisäksi tuliaseen 
lukon on oltava auki ja piipun alaspäin. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 

Älä jätä tuotetta puuhun kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi, koska sää, eläimet ja muut tekijät 
voivat aiheuttaa siihen vahinkoa. Puun kasvu voi rasittaa tai vahingoittaa hihnoja, solkia ja itse 
puupassia. Säilytä tuotetta sisätilassa, jossa se on suojassa sään vaikutuksilta. 
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POISTAMINEN                               
 

 

 

 

 

 
Pue kokovaljaat, tue itsesi tukihihnalla puuhun ja kiipeä hitaasti ja varovasti puupassin luo. 
Pidä istuin ylhäällä. Taita taso pystyasentoon ja nosta koko puupassia ylöspäin, jotta kiilautuminen päättyy ja 
ankkurihihna löystyy. 
Kannattele puupassia ja vedä vapautushihnasta löysyttääksesi ankkurihihnan läppäsoljesta. 
Irrota ankkurihihnan koukut korvakkeista ja laske puupassi maahan köyden avulla. 
Puupassin voi nyt valmistella kuljetusta varten. 

 

 

 

HUOLTO JA SÄILYTYS             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ota yhteyttä lähimpään HAWK™-jälleenmyyjään (eli Uittokalustoon) tai HAWKin™ asiakaspalveluun, jos 
puupassisi on vaurioitunut tai tarvitset vaihto-osia. Uittokalusto palvelee numerossa 015 555 0402 ja 
osoitteessa shop@uittokalusto.fi. Puupassin moitteeton toiminta edellyttää jatkuvaa valvontaa ja huoltoa. 
 
 
 
 
Säilytä puupassia, kokovaljaita ja muita varusteita puhtaassa ja kuivassa sisätilassa, jossa ne ovat suojassa 
suoralta auringonvalolta, haitallisilta kemikaaleilta, liian korkeilta lämpötiloilta ja pölyltä. 
Suora auringonvalo, kuumuus ja sään vaikutus voivat ajan kuluessa heikentää hihnoja ja istuimen materiaalia.

Puupassia poistettaessa on käytettävä kokovaljaita ja tukihihnaa. 
Pysy puuhun kiinnitettynä tukihihnalla ja varmistushihnalla koko ajan maan 
pinnalta nousemisesta maahan laskeutumiseen saakka. 
Älä koskaan yritä poistaa puupassia tai lähteä siitä pois 
ilman, että olet tukevasti kiinni tukihihnalla. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 

Älä pudota puupassia puusta, koska se voi vaurioitua. 
Laske se aina maahan köyden varassa. 

Tämä tuote ei sisällä osia, joiden huollon käyttäjä voisi tehdä itse. Poikkeuksena ovat 
ankkurihihna, varmistushihna, vaijerit, istuimen pehmuste ja kokovaljaat. 
Vaihda ankkurihihna sekä molemmat vaijerit 2 vuoden välein valmistuspäivästä alkaen 
(merkitty hihnoihin ja vaijereihin) tai aiemmin, jos niissä näkyy tai jos epäilet vaurioita, 
kuten kulumia, heikentymiä, hapettumia, viiltoja, repeämiä, lahoamista, ilkivaltaa tms. 
Vaihda osia vain HAWKin™ virallisiin vaihto-osiin. Käytä vain HAWKin™ hyväksymiä osia. 
Luvattomien vaihto-osien käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
Vaihda kokovaljaat uusiin 3 vuoden välein tai aiemmin, jos putoat niiden varaan tai niissä 
näkyy tai epäilet kulumista, vaurioita, heikentymiä, viiltoja, repeämiä, lahoamista tms. 
Tätä tuotetta on huollettava ja sen kuntoa on valvottava oikein. 
Tämä puupassi kantaa painosi korkealla puussa. Älä siis käytä sitä, jos se on vaurioitunut. 
Älä käytä puupassia, joka ei ole täysin moitteettomassa kunnossa. 
Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Uittokalustoon numerosta 015 555 0402 tai 
osoitteesta shop@uittokalusto.fi. 
Tarkista puupassi, kiipeämistuet ja kaikki turvavälineet kaikenlaisten vaurioiden varalta 
ennen jokaista käyttöä. Tarkista hihnat, vaijerit, liitokset, kiinnikkeet, taso, pystyvarsi, 
istuin ja muut osat esimerkiksi hapettumien, halkeamien, muodonmuutosten, taipumien, 
lahoamisen, kulumien, viiltojen, rispaantumien ja muiden vaurioiden varalta. 
ÄLÄ kiristä vaijereiden kiinnitystä puupassissa liian tiukalle, koska ne on tarkoitettu 
vaijereiden nivelkohdiksi. Pidä vaijerit erillään liikkuvista osista. 
ÄLÄ taita puupassin tasoa siten, että vaijerit tarraavat tason osiin. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan! 

Älä jätä tuotetta puuhun kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi, koska sää, eläimet ja muut tekijät 
voivat aiheuttaa siihen vahinkoa. Puun kasvu voi rasittaa tai vahingoittaa hihnoja, solkia ja itse 
puupassia. Säilytä tuotetta sisätilassa, jossa se on suojassa sään vaikutuksilta. 
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Noudata poikkeuksetta kokovaljaiden käyttöohjeita. 

Liikkumattomana roikkuessa valjaiden paine aiheuttaa verenkierron 
ongelmia, mikä johtaa pitkittyessään tajuttomuuteen tai kuolemaan. 

Mukana toimitettujen valjaiden käyttöohjeiden laiminlyönti voi 
aiheuttaa sen, ettei metsästäjä putoamisen jälkeen voikaan palata 
puupassiin vaan jää valjaisiin roikkumaan. 

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan. 

VALJAISSA ROIKKUMINEN         
 

 

 

Valjaiden mukana toimitetaan traumahihna.  Lue valjaiden käyttöohjeista, kuinka 
traumahihnaa käytetään oikein, ennen kuin asennat puupassin ja käytät sitä. 
Sinulla on oltava oma pelastautumissuunnitelma siltä varalta, että kukaan ei tiedä sijaintiasi ja et onnistu 
kutsumaan apua, koska pitkittynyt valjaissa roikkuminen voi johtaa kuolemaan. Valjaissa roikkuessa on 
tärkeää käyttää jalkoja jatkuvasti, jotta veren pakkautuminen hidastuisi. Jaloilla voi esimerkiksi punnertaa 
puuta vasten. Laadi oma pelastautumissuunnitelma ja harjoittele sitä maan tasolla luotettavan aikuisen 
seurassa. 
Valjaista roikkumiseen on tarjolla useita pelastautumistuotteita ja -järjestelmiä. Jotkut järjestelmät 
laskevat käyttäjän alas automaattisesti, ja toisia voi hallita itse. Jokin näistä tuotteista tai järjestelmistä 
voisi sopia lisäturvaksi pitkittynyttä roikkumista ja siitä aiheutuvaa traumaa vastaan.  Jos valitset jonkun 
tuotteen tai järjestelmän, muista noudattaa sen valmistajan antamia turvaohjeita. 

 

RATKAISUJA VIKOIHIN           
 

 

 

 
 
 

VIKA ONGELMA 

#1 Ankkurihihna on kulunut, leikkautunut, 
rispaantunut, vahingoittunut tai käynyt 
vanhaksi. 

Poista käytöstä. Ota yhteyttä Uittokalustoon 
numerosta 015 555 0402 tai osoitteesta 
shop@uittokalusto.fi ja vaihda hihna HAWKin™ 
viralliseen vaihto-osaan. 

#2 Tason vaijeri on vaurioitunut, ruosteessa, 
kulunut tai käynyt vanhaksi. 

Poista käytöstä. Ota yhteyttä Uittokalustoon 
numerosta 015 555 0402 tai osoitteesta 
shop@uittokalusto.fi ja vaihda vaijeri HAWKin™ 
viralliseen vaihto-osaan. 

#3 Puupassissa on lommo, vääntymä, 
halkeama tai muu vaurio. 

Poista käytöstä.  Hanki tilalle uusi puupassi. 

#4 Osia puuttuu. Poista käytöstä.  Ota yhteyttä Uittokalustoon 
numerosta 015 555 0402 tai osoitteesta 
shop@uittokalusto.fi. 

#5 Kokovaljaat tai tukihihna 
ei ole käytettävissä. 

Älä asenna, käytä tai poista puupassia.   Pysy 
maassa. 

#6 Kokovaljaissa tai tukihihnassa on  
ongelmia. 

Älä asenna, käytä tai poista puupassia.   Pysy 
maassa ja ota yhteyttä Uittokalustoon, HAWKiin™ 
tai valjaiden valmistajaan. 

#7 Asennettu taso on alaspäin 
kallellaan. 

ÄLÄ astu tasolle.  Poista puupassi ja valitse suora 
puu. 

Älä tee puupassiin säätöjä, kun olet korkealla. Tee kaikki säädöt maassa. 
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HAWKTM
 

Puh. +1 810 626 3026 
Sähköposti: 
contact@hawkhunting.com 
Verkkosivusto: 
www.hawkhunting.com 

Jakelija:  INNOPOWER INC. 
393 List St., Suite B, 
Frankenmuth, MI 48734, USA 

RAJOITETTU TAKUU*           
TUOTTEELLA ON YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU. TÄLLÄ TUOTTEELLA ON VALMISTUS- JA 
MATERIAALIVIAT KATTAVA YHDEN VUODEN TAKUU SIITÄ PÄIVÄSTÄ ALKAEN, KUN SE ON OSTETTU 
VALTUUTETULTA JÄLLEENMYYJÄLTÄ. TÄTÄ TAKUUTA VOI KÄYTTÄÄ VAIN TUOTTEEN ALKUPERÄINEN, 
REKISTERÖITYNYT OMISTAJA. KORJAAMME TAI VAIHDAMME MINKÄ TAHANSA VIALLISEKSI 
TOTEAMAMME OSAN, JOS SE PALAUTETAAN MEILLE TAKUUKAUDEN AIKANA POSTIMAKSU MAKSETTU 
(POSTAGE PREPAID) -LÄHETYKSENÄ. OTA YHTEYTTÄ UITTOKALUSTOON NUMEROSTA 015 555 0402 TAI 
OSOITTEESTA SHOP@UITTOKALUSTO.FI, JOS SINULLA ON TAKUUVAATIMUS. 

 
 

 

 

Tuotetakuu ei ole voimassa, jos kyseessä on väärinkäyttö, kaltoinkohtelu, huoltamatta jättäminen (mukaan 
lukien vääränlainen huolto ja käyttöohjeiden laiminlyönti), vääränlainen säilytys, asiaton käyttö, väärä 
asennus, onnettomuus, luontainen kuluminen, muutostyö, säätötyö, korjaustyö tai vaillinaisesti täytetty 
tai palauttamatta jätetty rekisteröintikortti. 

 

TÄHÄN TUOTTEESEEN EI SOVELLETA MITÄÄN MUITA TAKUITA TAI OLETETTUJA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA 
MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI KÄYTTÖKELPOISUUDESTA. 

VASTUUNRAJOITUS 
Ostaja nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että vastuumme tästä tuotteesta, johtuu se sitten 
takuuehtojen rikkomisesta, laiminlyönnistä, ankarasta vastuusta tai muusta sellaisesta, rajoittuu 
tuotteen korjaukseen yllä mainitulla tavalla.  Emme ole millään tavoin vastuussa tämän tuotteen 
käytöstä millä tavoin tahansa syntyvistä suorista tai epäsuorista loukkaantumisista, menetyksistä, 
vahingoista tai kuluista, mukaan lukien mutta ei ainoastaan käyttökelpoisuuden aleneminen, 
tulonmenetys ja materiaaliset vahingot. 

 

TUOTTEEN HUOLTO 
Jos tuote tarvitsee huoltoa tai sinulla on takuuvaatimus, ota yhteyttä Uittokalustoon numerosta 
015 555 0402 tai osoitteesta shop@uittokalusto.fi.. 

HUOM.! 
Varaamme oikeuden muuttaa takuun laajuutta mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta ei 
ainoastaan osien saatavuuden perusteella. 

*Rajoitettu takuu koskee vain alkuperäistä omistajaa. 
**Alkuperäinen omistaja voi olla vastuussa vaihtohihnojen ja -vaijereiden lähetys- ja käsittelykuluista. 
 

ILMAISET ANKKURIHIHNAT JA TASON VAIJERIT** Rekisteröi tuote 30 päivän kuluessa ostotapahtumasta 
verkko-osoitteessa www.hawkhunting.com tai postita täytetty takuukortti meille, niin saat 
ankkurihihnojen ja tason vaijereiden vaihtokappaleet ilmaiseksi tuotteen koko käyttöiän ajan. 
Toimitamme jokaista rekisteröityä puupassia varten ilmaiset ankkurihihnat ja vaijerit kahden vuoden 
välein puupassin koko käyttöiän ajan. 
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HAWKTM
 

Puh. +1 810 626 3026 
Sähköposti: 
contact@hawkhunting.com 
Verkkosivusto: 
www.hawkhunting.com 

Jakelija:  INNOPOWER INC. 
393 List St., Suite B, 
Frankenmuth, MI 48734, USA 

TUOTTEEN REKISTERÖIMINEN   
Rekisteröi tuotteesi vahvistaaksesi rajoitetun takuun. 
Täytä alla oleva rekisteröintilomake kokonaisuudessaan. Lähetä se ja kopio ostokuitista osoitteeseen 
CUSTOMER SERVICE, 393 List St., Suite B, Frankenmuth, MI 48734, USA. 

 

Rekisteröinnin voi tehdä myös internetissä osoitteessa www.hawkhunting.com. 
 

LAST NAME (sukunimi): FIRST NAME (etunimi):    

STREET ADDRESS (katuosoite):          

CITY (kaupunki): STATE/PROVINCE (maakunta):    

ZIP/POSTAL CODE (postinumero): COUNTRY (maa):      

PHONE (puhelinnro): E-MAIL (sähköposti):      

PURCHASE DATE(M/D/Y)(ostopäivämäärä, kk/pp/vv):       

PURCHASED FROM (RETAILER)(jälleenmyyjä):        

MODEL NAME (mallin nimi):           

MODEL NUMBER (mallin nro):          

DATE CODE (päiväyskoodi):           
 
Allekirjoittamalla ja palauttamalla tämän rekisteröintilomakkeen tai rekisteröitymällä internetissä 
osoitteessa www.hawkhunting.com (30 päivän kuluessa ostosta) saat tuotteen käyttöiän ajaksi ilmaiset 
vaihtoankkurihihnat ja -tasovaijerit. Tämän tarjouksen vastineeksi ja allekirjoittamalla tämän sopimuksen 
käyttäjä ilmoittaa lukeneensa, katsoneensa ja sisäistäneensä kirjalliset ja videolla annetut ohjeet ja 
varoitukset sekä tuotteeseen kuuluvan rajoitetun vastuun ja suostuu noudattamaan niitä kaikkia. Käyttäjä 
hyväksyy mainitun takuun ja sen mainitut rajoitukset. Allekirjoituksellaan/rekisteröinnillään käyttäjä 
ilmoittaa myös ymmärtävänsä täysin, kuinka tärkeää on käyttää kokovaljaita jatkuvasti maan pinnalta 
nousemisen jälkeen ja että hän on vaarassa loukkaantua tai kuolla, jos hän ei käytä kokovaljaita yhdessä 
tämän tuotteen kanssa. 

 
 

Signature (allekirjoitus):                                                             Date (pvm, kk/pp/vv):    

 
TÄRKEÄÄ 
Rekisteröi tuote 30 päivän kuluessa ostotapahtumasta internetissä osoitteessa www.hawkhunting.com 
tai lähettämällä meille ostoksen yhteydessä saamasi takuulomake kokonaan täytettynä. Säilytä kuitti 
ostoksestasi, sillä tarvitset sitä mahdollisten takuupalvelujen käyttämiseen. 
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