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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОДЕЛИ: PW98 
(PS 94 МРЕЖЕСТ ВИЗЬОТ + ОКОЛОЖКА PS 58)
Безопасност и защита на очите, отговарящи на 
основните изисквания на Регламент ЕС 2016/425 и 
на общите изисквания на стандарт EN166: 2001 и 
EN1731: 2006

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
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.
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:
МАРКИРОВКА
PW: Идентификация на производителя

: СЕ маркировка за сертифициране
EN1731: Номер на стандарта, който продуктът изпълнява 
(когато е приложимо - за защитни покрития за окото)
F: Символ за защита срещу ниско енергийно въздействие 
(45m / s).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ/ПОСТАВЯНЕ
Поставете визьорав гнездата за закрепване от двете страни на 
пластмасовата околожка. Натиснете държачите в гнездата от 
двете страни на каската (вдясно и наляво). Издърпайте визьора 
надолу в предната част на каската, докато рамката се отдели от 
предната част на околожката
СЪВМЕСТИМОСТ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ:
Този Визжор (PS94) е подходящ за монтиране на предпазни 
каски PW54 и PW55 с околожка PS58 и Антифони подходящи за 
монтиране на каска модел PW47 и PS47
Околожката PS58 може да бъде заменена по следния начин:
1) Краят на раменете на държачите на екрана са с по 1 
изпъкнали шипове
2) Поставете края на рамената на държачите в отворите на 
капака на съединителя.
3) Поставете пълния комплект в гнездото, разположено от 
двете страни на предпазната каска. (Виж снимките)
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 защитен отвор не предпазва от разпръскване на течности, 
разтопен метал, горещи твърди частици, електрически 
опасности, инфрачервени и ултравиолетови лъчения.
Препоръчваме на потребителя да избере Визьор, подходящ за 
конкретно приложение; S не трябва да се използва, когато има 
предвиден риск от леки или остри летящи частици.
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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