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See toode on ette nähtud kaitseks kokkupuute eest õhus olevate 
piiskadega, mis võivad kujutada endast bioloogilist ohtu.
Pidage meeles,et ükski IKV ei suuda pakkuda täielikku kaitset ja 
riskiga seotud tegevusega tuleb alati olla ettevaatlik.
Ärge kunagi kasutage seda visiiri kaitseks muude ohtude eest, 
mille jaoks toode pole ette nähtud või testitud.
TOIMIVUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL
See toode on testitud vastavuses standardiga EN 166:2001
Klauslid; 6 ; Kujundus; 7.1.1 ; Vaateväli; 7.1.2.1 ; Murdumispunkt; 
7.1.2.2 ; Läbilaskvus; 7.1.2.3 ; Valguse difusioon; 7.1.3; Materjalide 
kvaliteet; 7.1.5.1 ; Stabiilsus kõrgendatud temperatuuril; 7.1.7 ; 
Süttimiskindlus; 7.2.4 ; Vedelike tilgad ja pritsmed
SOBIVUS JA ISTUVUS
Toote peale panemiseks ja ära võtmiseks, lugege palun 
kasutusjuhendit. Kandke ainult sobiva suurusega tooteid, mis on 
õigesti reguleeeritud. Tooted, mis on liiga suured ei  pruugi püsida 
oma kohal ja liiga kitsad on ebamugavad.
ÜHILDUVUS
Kaitse optimeerimiseks on vaja neid tooteid kasutada koos 
sobivate kinnaste/kitlite/maskidega. Sellisel juhul pidage 
enne riskiga seotud tegevust nõu oma tarnija või juhendajaga 
veendumaks, et kaitsevahendid on teie tegevuseks sobivad.
HOIATUS
Visiiri osad, mis puutuvad kokku nahaga, võivad põhjustada 
allergilisi reaktsioone. Sel juhul lõpetage koheselt kasutamine ja 
pöörduge arsti poole.
LADUSTAMINE JA TRANSPORT
Kui te toodet ei kasuta, hoidke seda hästi ventileeritud kohas, 
eemal äärmuslikest temperatuuridest. Ärge kunagi asetage selle 
peale raskeid esemeid. Kui võimalik vältige liigset voltimist ja 
hoidke seda eelistatavalt vertikaalselt. Kui toode on märg, laske sel 
täielikult kuivada enne ladustamist. Kui seda ei kasutata, hoidke 
toodet pimedas ja eemal päikese valgusest.
KASUTUSEST EEMALDAMINE
Visiiri säilivusaeg on 3 aastat. Kasutusaeg sõltub 
kasutustingimustest, kuid visiir tuleb hävitada ja asendada, kui see 
on tugevalt kriimustatud või kahjustatud.
takistab ohutut kasutamist
PARANDAMINE
Kui visiir saab kahjustada, EI OLE sel optimaalset kaitset ja 
seetõttu tuleks see viivitamatult asendada. Ärge kunagi kasutage 
kahjustatud toodet. Kui teil on kahtlusi, pidage enne paranduste 
tegemist nõu tootjaga.
PUHASTAMINE
Kasutage ainult soovitatud puhastust
Loputage sooja seebiveega, ÄRGE KUNAGI kasutage 
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Žilette ega muid abrasiivseid  või tugevalt aluselisi detergente, 
lahusteid, pliibenseeni ja süsiniktetrakloriidi ei tohi kasutada.

Kasutage mikrokiudlappi, mis on lihtsalt veega niisutatud.
Eriti suure mustuse või rasvaste plekkide kogunemise korral, 
kasutage atsetooni- ja benseenivabu puhastusvahendeid või 
vedeldajaid.
NB:  Kõik ülaltoodu kehtib visiiri välisküljele ainult siis, kui sellele 
pole paigaldatud Anti Fog katet.
COVID 19 soovitus on, et kõigi tööstusharude töötajad pesevad 
visiiri tööpäeva lõpus sooja seebiveega.
MARKEERING
Toode on tähistatud:
i: CE märgis, mis näitab, et toode vastab IKV määruse (EL) 
2016/425 nõuetele.
ii: Tootja identifitseerimine ja tootekood/artikli number.
iii: raamatupiktogramm näitab, et lugege neid juhiseid.

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

EL sertufikaadi väljastanud Teavitatud asutuse nimi ja aadress
Teavitatud asutus: Moodul B ja C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Iiri vabariik (Teavitatud asutus 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Mikron APET Näomask (100)

Need tooted on Euroopa IKV määruses (EL) 2016/425 klassifitseeritud III kategooria isikukaitsevahenditeks (IKV) 
ning on tõestatud, et need vastavad käesolevale määrusele piiratud katsetamise teel ühtlustatud standardile EN 
166:2001 (vt allpool)

2. Sisestage peapaela lapatsid visiiri piludesse.

3. Reguleerige rihmad vaheaukude abil sobivaks.

1. Keerake peapaela rihmad nagu näidatud
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