
UŽIVATELSKÉ 
INFORMACE  

CZ

Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval určitou ochranu před 
kontaktem s kapičkami ve vzduchu, které mohou představovat 
biologické riziko.
Vždy si však pamatujte, že žádný předmět OOP nemůže poskytnout 
plnou ochranu a při provádění činnosti související s rizikem je vždy 
třeba dbát opatrnosti.
Tento štít nikdy nepoužívejte k ochraně před jinými riziky, pro která 
není výrobek navržen nebo testován.
VÝKON A OMEZENÍ POUŽITÍ
Tyto výrobky byly testovány v souladu s normou EN 166: 2001
Klauzule: 6 ; Design; 7.1.1 ; Zorné pole; 7.1.2.1 ; Lomové síly; 
7.1.2.2 ; Propustnost; 7.1.2.3 ; Difúze světla; 7.1.3; Kvalita 
materiálů; 7.1.5.1 ; Stabilita při zvýšené teplotě; 7.1.7 ; Odolnost 
proti vznícení; 7.2.4 ; Kapky a postříkání tekutinami
NASAZENÍ A VELIKOST
Při nasazování a odnímání produktů se řiďte pokyny v uživatelských 
pokynech. Noste pouze výrobky vhodné velikosti, které jsou 
správně nastaveny. Příliš volné výrobky nemusí zůstat na svém 
místě a pokud budou příliš těsné, budou nepříjemné.
KOMPATIBILITA
Pro optimalizaci ochrany bude nutné tyto výrobky používat s 
vhodnými rukavicemi / pláštěmi / maskami. V takovém případě 
se před provedením činnosti související s rizikem poraďte se svým 
dodavatelem nebo nadřízeným, abyste se ujistili, že všechny vaše 
ochranné výrobky jsou kompatibilní a vhodné pro vaše použití.
VAROVÁNÍ
Části štítu, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou vést k 
alergickým reakcím. V takovém případě prosím přerušte používání 
a vyhledejte lékařskou pomoc.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Pokud hledí nepoužíváte, uložte jej na dobře větraném místě 
mimo extrémní teploty. Nikdy na něj nepokládejte těžké předměty. 
Pokud je to možné, vyhněte se nadměrnému skládání a nejlépe 
jej skladujte zavěšený svisle. Pokud je výrobek mokrý, nechejte jej 
před uskladněním úplně vyschnout. Pokud produkt nepoužíváte, 
skladujte jej na tmavém místě mimo sluneční světlo.
ŽIVOTNOST
Tento hledí má trvanlivost 3 roky. Životnost bude záviset na 
podmínkách použití, ale hledí by mělo být zlikvidováno a 
vyměněno, pokud je silně poškrábáno nebo poškozeno
brání  bezpečnému použití.
OPRAVY
Pokud se hledí poškodí, NEBUDE poskytovat optimální úroveň 
ochrany, a proto by měla být okamžitě vyměněna. Poškozený 
výrobek nikdy nepoužívejte. V případě pochybností se vždy před 
opravou poraďte s výrobcem.
ČIŠTĚNÍ
Používejte pouze následující doporučené čištění -
Opláchněte teplou mýdlovou vodou NIKDY nepoužívejte čisticí 
prostředky na bázi rozpouštědel.
Nepoužívejte žiletky ani jiné ostré nástroje, abrazivní nebo silně 

alkalické čisticí prostředky, rozpouštědla, olovnatý benzen a 
tetrachlormethan.
Použijte hadřík z mikrovlákna, který je jednoduše navlhčen vodou.
V případě většího usazování nečistot nebo zejména mastných 
skvrn použijte čisticí prostředky nebo prostředky neobsahující 
aceton a benzen.
Pozn .:  Vše výše uvedené platí pouze pro vnější stranu hledí, kde 
nebyla aplikována vrstva proti zamlžení - Anti Fog.
Doporučení COVID 19 spočívají v tom, že všichni zaměstnanci ve 
všech průmyslových odvětvích si na konci pracovního dne umyjí 
hledí pouze v teplé mýdlové vodě.
OZNAČENÍ
Produkt je označen:
i. Značka CE, která ukazuje, že produkt splňuje požadavky nařízení 
o OOP (EU) 2016/425.
ii. Identifikace výrobce a kód produktu / číslo artiklu.
iii. Knižní piktogram označující přečtení těchto pokynů

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

Název a adresa oznámeného subjektu vydávajícího ES certifikaci
Oznámený subjekt: Modul B a C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Irsko (oznámený subjekt 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Micron APET obličejový štít (100)

Tyto výrobky jsou evropským nařízením o OOP (EU) 2016/425 klasifikovány jako osobní ochranné prostředky kate-
gorie III (OOP) a bylo prokázáno, že jsou v souladu s tímto nařízením omezeným testováním podle harmonizované 
evropské normy EN 166: 2001 (viz níže).

2. Vložte jazýčky čelenky do otvorů na čirém štítu.

3. Pomocí jazýčků a otvorů v řemínku upravte řemínek do 
požadovaného tvaru.

1. Přeložte úchytky na řemínku čelenky podle obrázku

NASAZENÍ SCHÉMA

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


