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Valmistaja
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Notified body
INSPEC International Ltd 
Notified body numero 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

KÄYTTÖOHJE

MALLIT: PW98, (PS98 VERKKOVISIIRI JA 
KEHYS PS58)

Silmäsuojaimet EU 2016/425 yleisvaatimuksen ja EN 
166:2001 ja EN1731:2006 mukaan

VAROITUS
Visiiri ei anna täydellistä suojaa. Lue ohje ennen käyttöä.
VARASTOINTI
Varastoidaan kuivassa ja puhtaassa pussissa tai laatikossa.
Vältä naarmuttavia pintoja ettei, suojain vahingoitu.
KÄYTTÖOHJE
Visiiri on henkilökohtainen suojain. Suojainta on käytettävä koko 
ajan kun on altistunut vaaralle. Mikäli vsymystä ilmenee poistu 
toiminta-alueelta tai jos suojain vahingoittuu.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Käyttö
1. Ei saa naarmuttaa, pese saippuavedellä ja kuivaa kankaalla
2. Ei saa puhdistaa liuottimilla tai vahvalla alkoholilla.
KÄYTTÖALUEET
Suojain suojaa kasvoja ja silmiä loiskeilta ja siruilta. Suojaimessa 
on merkinnät, jotka kertovat valmistajan, käyttöalueen ja 
ominaisuudet. Seuraavat merkinnät käytössä:
MERKINNÄT
PW: valmistaja

CE merkintä
EN1731 luokitus

F.Keskivoimakkaat sirut 45m/s
SOVITUSOHJE
Kiinnitä sangat visiiriin. Aseta koloihin kypärän molemmilla puolilla. 
Käännä lippa alas kunnes se lepää tuellaan.
YHTEENSOPIVUUS JA VARAOSAT:
Verkkovisiiri PS54 sopii yhteen kypärien PW54 ja PW55 kanssa sekä 
kehykseen PS58 samoin yhteensopivat krvasuojat PW47 ja PS47
Kehys PS58 asennusohje alla:
1. Sankojen päässä ulkonevat pidikkeet
2. Kiinnitä sankojen päät kypärän koloihin
3. Kiinnitä koko setti kypärän kiinnikkeisiin (katso Kuva)
KÄYTTÖAIKA
Tarkasta suojain päivittäin
Yleensä visiirillä ei ole viimeistä käyttöpäivää. Verkkovisiiri tulee 
vaihtaa kun siinä on reikiä tai näkökenttä sumenee tai likaantuu.
VAROITUS
Verkko ei suojaa nesteiltä, sulametalleilta, kuumilta esineiltä 
sähköiskuilta tai ultraviolettisäteilyltä.
Valinta tulee suorittaa käyttötarkoituksen mukaan S ei sovellu kun 
on mahdollista että ympäristössä on kovia lentäviä esineitä.
Visiirissä ja kehyksessä tulee olaa samat merkinnät. Esim F 
tarkoittaa, että suojain toimii matalaenergisiä hiukkasia vastaan.
Merkinnät F,B ja A tulee olla merkittynä kehykseen ja visiiriin 
muutoin alin luokitus on voimassa.
HÄVITTÄMINEN
Suojain altistuu lialle ja vahingollisille aineille. Suojain ei ole 
kierrätyskelpoinen. Hävitetään kiinteän jätteen mukana.

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations
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