
ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  

BG

Този продукт е проектиран да осигури защита срещу контакт с 
въздушни капчици, които могат да представляват биологична 
опасност.
Не забравяйте, че нито един елемент от ЛПС не може да осигури 
пълна защита и винаги трябва да се внимава при извършване на 
свързаната с риска дейност.
Никога не използвайте тази козирка за защита срещу други 
опасности, за които продуктът не е проектиран или тестван.
ЕФЕКТИВНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
Тези продукти са тествани в съответствие с EN 166: 2001
Клаузи: 6 ; Дизайн; 7.1.1 ; Зрително поле; 7.1.2.1 ; Рефрактивна 
мощност; 7.1.2.2 ; Пропускливост; 7.1.2.3 ; Дифузия на светлина; 
7.1.3; Качество на материалите; 7.1.5.1 ; Стабилност при повишена 
температура; 7.1.7 ; Устойчивост на възпламеняване; 7.2.4 ; Капки 
и пръски течности
МОНТАЖ И РАЗМЕР
За да поставяте и сваляте продуктите, моля обърнете се към 
инструкциите за употреба. Носете само продукти с подходящ 
размер, които са правилно регулирани. Продуктите, които са 
твърде хлабави, може да не останат на място, а ако са твърде 
плътно поставени, ще ви бъде неудобно.
СЪВМЕСТИМОСТ
За да оптимизирате защитата, ще е необходимо да използвате 
тези продукти с подходящи ръкавици / маски. Преди да 
извършите свързана с риска дейност, консултирайте се с вашия 
доставчик или надзорник, за да се уверите, че всички ваши лични 
защитни продукти са съвместими и подходящи за вас.
ВНИМАНИЕ
Някои части от визьора, които са в пряко контакт с кожата ви, 
могат да причинят  алергични реакции. В този случай моля 
прекратете употребата и потърсете медицинска помощ.
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Когато не се използва, съхранявайте визьора на добре проветриво 
място, далеч от екстремни температури. Никога не поставяйте 
тежки предмети върху него. Ако е възможно, избягвайте 
прекомерното сгъване и за предпочитане го съхранявайте 
да виси вертикално. Ако продуктът е мокър, оставете го да 
изсъхне напълно, преди да го поставите за съхранение. Моля, 
съхранявайте продукта на тъмно, далеч от слънчева светлина, 
когато не се използва.
ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ
Визьорът има срок на годност 3 години. Експлоатационният 
живот ще зависи от условията на употреба, като визьорът 
трябва да се замени, ако е силно надраскан или повреден по 
някакъв начин, който
предотвратява безопасното използване
ПОПРАВКА
Ако визьора се повреди, той НЕ може да осигури оптимално ниво 
на защита и следователно трябва незабавно да бъде заменен. 
Никога не използвайте повреден продукт. Ако имате съмнения, 
винаги се консултирайте с производителя, преди да се опитате 
да го поправите.

почистване
Прилагайте само следите препоръчителни правила за почистване -
Изплакнете с топла сапунена вода. НИКОГА не използвайте 
почистващи препарати на основата на разтворител.
Не трябва да се използват остриета или други остри инструменти, 
абразивни или силно алкални детергенти, разтворители, оловен 
бензен и тетрахлорид въглерод.
Използвайте кърпа от микрофибър, която просто е навлажнена 
с вода.
В случай на по-голямо натрупване на мръсотия или по-специално на 
мазни петна, използвайте почистващи препарати или разредители 
без ацетон и бензен.
NB:  Всичко по-горе се отнася само за външната страна на визьора, 
където не е нанесено покритие против замъгляване.
Препоръките на COVID 19 е, че всички служители във всички 
индустрии измиват козирката си в края на работния ден с нищо 
повече от топла сапунена вода.
МАРКИРАНЕ
Продуктът е маркиран с:
i. Маркировката СЕ, показваща, че продуктът отговаря на 
изискванията на Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425.
ii. Идентификация на производителя и кода на продукта / номер 
на артикул.
iii. Пиктограмата на книгата, посочена в тези инструкции

ПРОИЗВОДИТЕЛ
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Име и адрес на органа, издал сертификат за ЕО
Нотифициран орган: Модули B и C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Business 
Park Bracetown, Clonee, D15YN2P. Ирландия (нотифициран орган 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 микрона APET щит за лице (100)

Тези продукти са класифицирани като лична предпазна екипировка от категория III (ЛПС) съгласно 
Европейския регламент за ЛПС (ЕС) 2016/425 като същите са тествани спрямо Хармонизирания европейски 
стандарт EN 166: 2001 (виж по-долу) и отговарят на настоящия регламент.

2. Поставете ушите на лентата в прорезите на прозрачния щит.

3. С помощта на езичета и слотове в каишката регулирайте 
лентата според желаното прилягане.

1. Сгънете езичетата на лентата за глава, както е показано

МОНТАЖ ДИАГРАМА

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.
com/declarations


