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Výrobce
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Jméno a adresa notifikované osoby, která vydá ES certifikát:
INSPEC International Ltd 
Číslo notifikované osoby: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

MODELY: PW98 
(PS94 MESH VISOR + CARRIER PS58)

Ochrana očí v souladu se základními požadavky nařízení 
EU 2016/425 a obecnými požadavky normy EN166: 2001 
a EN1731: 2006

VAROVÁNÍ
Tento ochranný štít neobsahuje neomezenou ochranu obličeje. Pro 
svou vlastní ochranu si před použitím této ochrany obličeje přečtěte 
tyto pokyny úplně.
SKLADOVÁNÍ
Pokud se nepoužívá, doporučuje se uložit ochranný štít do čistého a 
suchého polybagu nebo do ochranného pouzdra.
Zabraňte kontaktu s tvrdými povrchy nebo ostrými předměty, které 
by mohly poškodit clonu a snížit její ochranu.
POKYNY PRO POUŽITÍ
Tento štít štít byl navržen pro vaši osobní bezpečnost. Musí se nosit 
po celou dobu vystavení nebezpečí. Opusťte pracovní plochu, pokud 
dojde k závratím nebo podráždění, nebo pokud se štít poškodí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Chcete-li zachovat svůj ochranný štít v dobrém stavu:
1. Nepoužívejte abrazivní materiály, čistěte a opláchněte v teplé 
mýdlové vodě a vysušte jemným hadříkem.
2. Nepoužívejte rozpouštědla ani silný alkohol k čištění.
OBLAST POUŽITÍ
Tento ochranný štít je navržen tak, aby chránil uživatele před 
poškozením očí a obličeje mechanickým nárazem nebo rozstříknutím 
kapalin. Ochranný štít na obličeji a ochranný štít jsou označeny 
řadou čísel a symbolů, které označují výrobce, oblast použití, 
ochranné schopnosti a výkonnostní charakteristiky obličeje. Vhodná 
označení na oku a rámu jsou označena následovně:
OZNAČENÍ
PW: Identifikace výrobce

Certifikační označení CE
EN1731: číslo normy, kterou produkt splňuje (případně - pro 
síťové hledí)
F: Symbol ochrany proti nárazu s nízkou energií (45 m / s).
NÁVOD K POUŽITÍ
Namontujte upevňovací rameno držáku do plastového držáku. 

Zasuňte držáky do otvorů na obou stranách přilby (vpravo a vlevo). 
Zatáhněte za clonou dolů přes přední část přilby, dokud rám 
nepřekryje običejovou část.
KOMPATIBILITA A NÁHRADNÍ DÍLY:
Tato síťová clona (PS94) je vhodná pro montáž na bezpečnostní 
přilby modely PW54 a PW55 s nosičem PS58 a přilby na ochranu 
sluchu modely PW47 a PS47
PS58 lze nahradit následujícími pokyny:
1) Konce držáku mají 1 vyčnívající čep
2) Zasuňte konce ramen držáků do otvorů na krytu konektoru.
3) Vložte kompletní sestavu do otvoru na každé straně bezpečnostní 
přilby. (VIZ OBRÁZKY)
DOBA POUŽITÍ
Pravidelně kontrolujte poškození. Když se chránící obličej stane 
křehkým obličejem, je třeba ho vyměnit.
Obecně neexistuje datum kdy je hledí zastaralé. Ochranná okénka by 
se však měly vyměňovat, jestliže by došlo k záhybům, které otevřely 
okénové otvory, nebo pokud jsou otvory pokryty nečistotami nebo 
špínou, které nemohou být odstraněny.
VAROVÁNÍ:
Tato síťová clona chrání před rozstřikem kapaliny, roztaveným 
kovem, horkými látkami, elektrickým nebezpečím, infračerveným 
zářením a ultrafialovým zářením.
Doporučujeme uživateli vybrat štítek přizpůsobený pro 
konkrétní aplikaci. Neměl neměl by být používán, pokud 
existuje předvídatelné nebezpečí nějakých tvrdých nebo ostrých 
létajících částic.
Značky na držáku visaček a držáku musí být stejné v souladu s 
předpokládanou ochranou (to znamená, že značka F by měla být 
na obličeji i na držáku, aby byla potvrzena odolnost proti nárázům 
při nízkých energiích).
Pokud symboly F, B a A nejsou společné pro oční oblast i rámeček, 
pak je dolní úroveň, která musí být podepsána k úplnému 
chrániči očí.
LIKVIDACE
Vzhledem k tomu, že ochranný štít, ochranný štít a jeho součásti jsou 
vystaveny nečistotám, prachu a kapalinám atd. Nelze je recyklovat. 
Pokud má být produkt zlikvidován, musí být likvidován jako pevný 
odpad. Pokyny pro místní úřady týkající se likvidace a umístění 
naleznete v těchto pokynech.

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations
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