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ЩИТОВЕ /ВИЗЬОРИ/ПОДМЕНЯЩИ СЕ ВИЗЬОРИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Безопасност и Защита на Очите, отговаряща на основните 
изисквания на Регламент ЕС 2016/425 и на общите 
изисквания на стандарт EN166: 2001  (и EN1731: 2006, 
където е приложимо)
ВНИМАНИЕ
Този щит за лице не осигурява неограничена защита на лицето. 
За вашата собствена защита прочетете тези инструкции напълно 
преди да използвате тази защита на лицето.
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ 
Когато не се използва, се препоръчва да се съхранява в чиста и 
суха чанта или кутия за предпазване на козирката. Избягвайте 
контакт с твърди повърхности или остри предмети, които 
могат да повредят визьора и да намалят неговата защита. 
Транспортни козирки и предпазители с оригиналната си 
опаковка (полиетиленова торба или кутия).
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Този щит за лице е създаден за вашата лична безопасност. Тя 
трябва да се носи през цялото времетраене на излагане на 
опасност, напуснете работното място, ако се появи замайване или 
дразнене или ако защитната маска на лицето се повреди.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
За да поддържате Лицевата част в добро състояние:
1. Не използвайте абразивни материали, почистете и изплакнете с 
топла сапунена вода и изсушете с мека кърпа.
2. Не използвайте разтворители или силен алкохол за почистване.
ОБЛАСТ НА ПОЛЗВАНЕ
Този щит за лице е предназначен да предпазва потребителя от 
наранявания на очите и лицето чрез механично удавяне или 
пръскане на течности. Екранът е маркиран върху защитата 
на челото и козирката с поредица от номера и символи, които 
показват производителя, областта на употреба, защитните 
възможности и характеристиките на Лицевият Щит. Подходящите 
маркировки върху очите и рамката са означени, както следва: 
МАРКИРАНЕ НА ВИЗЬОРА:
PW: Идентификация на производителя
1: Оптичен клас
A: Символ за защита срещу високо енергийно въздействие 
(190 m / s)
B: Символ за защита срещу средно енергийно въздействие 
(120 m / s).
F: Символ за защита срещу ниско енергийно въздействие (45m / s).
S: Символ за защита срещу повишена устойчивост - минимална 
устойчивост на удар (5,1 m / s).
T: Символ на удара при екстремна температура (-5 ° C / + 55 ° 
C) - ДОПЪЛНИТЕЛНО 

  :  СЕ маркировка за сертифициране 

МАРКИРАНЕ НА РАМКАТА:
PW: Идентификация на производителя
EN 166: Номер на стандарта, който продуктът изпълнява
EN1731: Номер на стандарта, който продуктът изпълнява (когато е 
приложимо - за защитни покрития за окото)
A: Символ за защита срещу високо енергийно въздействие 
(190 m / s)
B: Символ за защита срещу средно енергийно въздействие 
(120 m / s).
F: Символ за защита срещу ниско енергийно въздействие (45m / s).
S: Символ за защита срещу повишена устойчивост - минимална 
устойчивост на удар (5,1 m / s).

T: Символ на удара при екстремна температура (-5 ° C / + 55 ° 
C) - ДОПЪЛНИТЕЛНО- 
3: Област на приложение - Символ за защита срещу капки и 
пръски течност.

  : CE маркировка за сертифициране
Ако е необходима защита срещу частици, изстреляни при висока 
скорост до екстремни температури, Щитът трябва да бъде 
маркиран с буквата Т непосредствено след буквата на удара, т.е. FT, 
BT или AT. Ако буквата на удара не е последвана от буквата Т, Щитът 
трябва да се използва само срещу частици, изстреляни при висока 
скорост при стайна температура 
СМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И ИНСТРУКЦИИ 
ЗА МОНТАЖ
PW90/PW91/PW93/PW96 - Използвайте само оригинални 
резервни части. За да подмените визьора, трябва да осигурите 
съвместимостта на маркировката и да поставите десния 
визьор. Козирката се задържа на място с 5 ротационни клипса, 
разположени на ръба на брадвичката. Обърнете 5-те клипа, за 
да се освободят отворите за визьора и визьорът да се освободи 
от бравата. За да поставите нов визьор, намерете прорезите на 
козирката и поставете върху петте ротационни клипса, завъртете 
лентата на главите на клипса надолу, като заключите козирката на 
място. Извадете капака на защитния филм, като го отлепите.
СРОК НА УПОТРЕБА
Проверявайте за повреди редовно. Когато Визьотрът е станал 
крехък - щитът трябва да бъде заменен.
Обикновено не съществува дата на излизане от употреба на 
Визьора.Мрежестите Визьори обаче трябва да се сменят, когато те 
са с нарушени стандартни отвори, силно замърсени или захабени 
повърхности, които не могат да бъдат почистени.
ВНИМАНИЕ:
Този продукт е предназначен за предпазване от лице срещу умерен 
риск от удар, но не е нечуплив.
Не променяйте и не променяйте Лицевият Щит.
Захабеният или надраскан екран намалява зрението и сериозно 
намалява защитата и трябва да бъде незабавно заменен.
Винаги проверявайте с надзорния персонал, за да сте сигурни, че 
получавате подходящата защита по отношение на условията на 
труд, консултирайте се със съответните европейски стандарти.
Материалите, които могат да влязат в контакт с кожата на 
ползвателя, могат да причинят алергични реакции към 
чувствителни индивиди.
Маркировките на околожката и на Визьора трябва да бъдат 
еднакви според предвидената защита (т.е. маркировката “F” трябва 
да бъде на визьора и околожката, за да се потвърди ниското 
енергийно съпротивление при удар).
Ако символите F, B и A не са общи за визьора и за рамката, тогава 
това е долното ниво, което трябва да бъде както е подписано на 
окончателния защитен за окото.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Тъй като Щитът, Надчелникът и техните компоненти са подложени 
на замърсявания, прах и течности и т.н. Те не могат да бъдат 
рециклирани. Ако продуктът трябва да се изхвърли, той трябва 
да се изхвърли като твърд отпадък. Моля, запознайте се с 
разпоредбите на местните власти относно съветите и местата 
за изхвърляне.

Изтеглете декларация за съответствие 
@ www.portwest.com/declarations
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ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


