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Tootja
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Teavitatud asutuse Nimi ja aadress, kes on väljastanud sertifikaadi
INSPEC International Ltd 
Teavitatud asutuse number 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

KASUTUSJUHEND

MUDELID:PW98  
(PS94 SILMAVISIIR+KANDUR PS58)

Silma ohutuskaitsemeetmed vastavad EL-i 2016/425 
põhinõuetele ning standardi EN16:2001 ja EN1731:2006 
üldistele nõuetele.

ETTEVAATUST
See näomask ei taga piiramatut kaitset. Enda kaitseks lugeda 
kasutusjuhendit näokaitseks enne kasutamist.
LADUSTAMINE
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.
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 :
MARKEERINGUD
PW: Valmistaja identifitseerimine

- CE sertifikaat
EN1731:Standardi number, millele toode vastab(vajadusel 
silma visiirid)
F:Töökaitse sümbol kiirete osakeste madal energia (45m/s).

ISTUVUSE JUHEND
“Paigaldage visiiri kinnitusosad plastmassist hoidikusse. Lükake 
hoidikud kiivri mõlemale küljele (paremal ja vasakul). Tõmmake 
visiiri kaitsekihi esiosa alla, kuni kate jääb kiivri ette.
ÜHILDUVUS JA VARUOSAD
See silmavisiir (P) sobib paigaldamiseks kaitsekiivritele PW54 
ja PW55 kandjaga PS58 ja kiivri paigaldussõlmede mudelitele 
PW47 ja PS47
Kandurit PS58 võib asendada alljärgnevate juhiste kohaselt:
1) Visiirihoidja otsas on 1 väljaulatuv naast.
2) Asetage hoidiku otsad pistikusse.
3) Pange komplekteeritud komplekt kiivri mõlemal küljel asuvasse 
pilusse. (vaata pilti)
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 visiir ei kaitse vedelate pritsmete, sulametalli, kuumade tahkete 
ainete, elektriohtude, infrapuna- ja ultraviolettkiirguse eest.
Soovitame kasutajal valida konkreetse rakenduse jaoks kohandatud 
visiir. S ei tohiks kasutada, kui on kõvade või teravate osakeste 
lendamise oht.
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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