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Tootja: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Teavitatud asutuse Nimi ja aadress, kes on väljastanud sertifikaadi

OTSMIKU KAITSE /VISIIRID/VISIIRI KANDJA

KASUTUSJUHEND

Silma ohutuskaitse vastab EL-i 2016/425 eeskirja ja 
standardi EN166:2001 nõuetele.  (samuti vajadusel 
EN1731:2001 vajadusel)
ETTEVAATUST
See näomask ei taga piiramatut kaitset. Enda kaitseks lugeda 
kasutusjuhendit näokaitseks enne kasutamist.
LADUSTAMINE JA TRANSPORT 
Mitte kasutades säilitada kuivas ja puhtas kilekotis või varju all. 
Vältige kokkupuudet kõvade pindade või teravate esemetega, mis 
võivad visiiri kahjustada ja selle kaitset vähendada. Transpordi visiirid 
ja vibukaitsed koos originaalpakendiga (polübakk või karp).
KASUTUSJUHEND
Näomask on välja töötatud näo kaitseks. Seda tuleb kanda alati 
kokkupuutel ohtlikus olukorras, mitte töötada kui on pearinglus või 
ärritus või rikutud visiir.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Säilitada näokaitse heaskorras:
1. Ära kasuta karedaid materjale, puhasta ringselt sooja vee ja 
seebiga, kuivata pehme lapiga.
2. Ärge puhastage lahusti või kange alkoholiga.
KASUTUSALA
Näomask on loodud kaitsma kasutaja nägu ja silmi mehaaniliste 
vigastuste ja vedelike pritsmete eest. Näomask on markeeritud 
otsaesise kaitse ja visiir seeria number, tootja sümbol, kasutusala, 
kaitsevõime näokaitse omadused. Markeering on märgitud 
läätsedele ja raamile järgmiselt : 
OKULAARIDE MARKEERING:
PW: Valmistaja identifitseerimine
1: Optiline klass
A:Töökaitse sümbol kiirete osakeste kõrgem energia (190m/s)
B:Töökaitse sümbol kiirete osakeste keskmine energia (120m/s)
F:Töökaitse sümbol kiirete osakeste madal energia (45m/s).
S:Töökaitse Sümbol suurenenud-minimaalne löögijõud kiirusel 
5.1m/s ,
T:Töökaitse Sümbol ekstreemsetel temperatuuridel (-5°C / +55°C) 
- OPTIMAALNE 

  :- CE sertifikaat 

RAAMI MARKEERING:
PW: Valmistaja identifitseerimine
EN 166: Standardi number, millele toode vastab
EN1731:Standardi number, millele toode vastab(vajadusel 
silma visiirid)
A:Töökaitse sümbol kiirete osakeste kõrgem energia (190m/s)
B:Töökaitse sümbol kiirete osakeste keskmine energia (120m/s)
F:Töökaitse sümbol kiirete osakeste madal energia (45m/s).
S:Töökaitse Sümbol suurenenud-minimaalne löögijõud kiirusel 
5.1m/s ,

T:Töökaitse Sümbol ekstreemsetel temperatuuridel (-5°C / +55°C) 
- OPTIMAALNE- 
3:Töökaitse sümbol vedelike pritsmed ja tilgad.

  : - CE sertifikaat
Kui on vaja kaitset kiirete osakeste eest ekstreemsetes 
temperatuurides, siis peaksite valima maski , millele on märgitud 
(T täht mõju järgi) nt.FT,BT või AT. Kui purunemiskindluse taga ei ole 
T tähte, siis võib silmakaitset kasutada kiireteosakeste lendamise 
eest ainult toatemperatuuril. 
OSADE ASENDAMINE, TARVIKUTE JA JUHISTE SOBIVUS
PW90/PW91/PW93/PW96 - Kasutada ainult originaal osi. Visiiri 
asendamiseks, peate veenduma taielikult märgituses ja valima õige 
sobivusega visiiri. Kasutada ainult originaalosi. Visiiri asendamiseks, 
peate veenduma taielikult märgituses ja valima õige sobivusega 
visiiri. Visiiri hoiab 5 klippi, mis on otsmikukaitse ääres. Pööra 5 klippi 
nii, et visiir on vaba. Uue visiiri paigaldamiseks leia visiiri pesad 
ja 5 klippi pea paela alumisse asendisse ja lukusta visiir kohale. 
Eemalda kaitsekile.
KASUTUSAEG
Kontrolli kahjustusi regulaarselt. Kui näokaitse on muutunud 
hapraks tuleb see asendada.
Üldiselt puudub visiiril aegumistähtaeg. Kuid visiir tuleb asendada, 
kui sellel on mõra, sälk, kaetud mustuse või rasvaga, mida ei 
saa eemaldada.
HOIATUS:
See toode kaitseb mõõdukate ohtude eest ja EI OLE purunematu
Ärge muutke toodet.
Kriimustused piiravad nägemist ja võivad tõsiselt ohustada kaitset ja 
peaks koheselt asendama.
Kontrollige koos järelvalve töötajaga korralikult veendumaks, 
kaitse oleks tagatud vastavates töötingimustes, tutvuge ka Euroopa 
standarditega
Kontakt naha ja raamiga võib tekitada allergilisi reaktsioone 
tundlikel inimestel.
Mõlema, näökaitse ja visiirihoidja markeering peab olema sama, mis 
vastab ettenähtud kaitsele (st F märgistus peaks olema nii kanduril 
kui ka visiiril, energia löögikindluse kinnitus) .
Kui sümbolid F, B ja A mõlemal pool okulaare ja raamil, siis see on 
madalam tase kui peaks olema täielik silmakaitse
UTILISEERIMINE
Kuna otsmikukaitse on must, vedelike, tolmuga jne.ei saa seda 
lasta ringlusesse. Toote hävitamiseks kasutage tahkete jäätmete 
utiliseerimist. Vaata kohalikku jäätmekäitlus seadust.

Lae alla vastavus deklaratsioon 
@ www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 1731:2006

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)


