
Käyttöohjeet  

FI

Tämän tuote on suunniteltu suojaamaan ilmassa leijailevilta 
pisaroilta, jotka voivat aiheuttaa biologista vaaraa
On kuitenkin muistettava, että mikään henkilösuojain ei 
takaa täydellistä suojaa ja tämä on muistettava kun toimitaan 
riskitehtävissä
Älä koskaan käytä tätä visiiriä tehtävissä, mihin sitä ei ole 
tarkoitettu ja testattu
Ominaisuudet ja käyttörajoitukset
Tämä tuote on testattu EN 166:2001 normien mukaiseksi
Klausuuli 6 ; Suunnittelu; 7.1.1 ; Näkökenttä; 7.1.2.1 ; Taittokyky; 
7.1.2.2 ; Läpäisevyys; 7.1.2.3 ; Valon hajoaminen: 7.1.3; 
Materiaalin tasalaatuisuus; 7.1.5.1 ; Lämpötilan kestävyys; 7.1.7 ; 
Palamattomuus; 7.2.4 ; Nestepisarat ja -roiskeet

Koon säätö ja sovitus
Ohjeistus koon säätämiseen löytyy käyttöohjeista. Liian löysälle 
jätetty säätö tai liian kireä istuvuus aiheuttavat käyttäjälle 
epämukavuutta.

YHTEENSOPIVUUS
Korkean suojaustason saavuttamiseksi suosittelemme tuotteen 
käyttöä yhteensopivien käsineiden / suojahaalareiden / 
hengityssuojien kanssa. Tässä tapauksessa, ennen kuin suoritat 
riskialtista toimintaa, kysy toimittajalta tai esimieheltä, että 
käyttämäsi suojavarusteet ovat yhteensopivia sekä riittäviä 
työtehtäviisi.

VAROITUS
Visiirin valmistuksessa käytetyt materiaalit voivat aiheuttaa 
ihoärsytystä allergisille henkilöille.

Säilytys ja kuljetus
Säilytä tuotetta hyvin tuuletetussa varastossa ja vältä tuotteen 
taittamista äläkä kasaan sen päälle painavia esineitä. Ideallinen 
säilytypaikka on, että tuote on koukussa riippumassa ja se ei ole 
altiina kuumuudelle eikä auringonvalolle.

Käyttöaika
Suosittelemme visiirin käyttöiäksi 3 vuotta sen käyttöönotosta 
lukien. Suosittelemme sen uusimista, mikäli visiiri on pahoin 
naarmuuntunut tai vaurioitunut mikä estää
sen turvallisen käytön

Korjaaminen
Mikäli visiiri vaurioituu, sen suojausominaisuudet kärsivät 
ja se on uusittava. Älä koskaan käytä tai yritä itse korjata 
vaurioitunutta suojaa.

Puhdistus
Noudata valmistajan puhdistusohjeita
Pese visiiri pelkästään lämpimällä vedellä ja miedolla 
astianpesuaineella. Liuottimien tai hankausaineiden käyttö 
on kielletty

Teriä tai muita teräviä työkaluja, hankaavia tai voimakkaasti 
emäksisiä puhdistusaineita, liuottimia, lyijyä sisältävää bentseeniä 
ja hiilitetrakloridia ei tule käyttää puhdistuksessa.
Turvallisin keino on puhdistaa visiiri kädenlämpöiseen veteen 
kastetulla puhdistusliinalla
Liuottimien käyttö aiheuttaa rasvatahroja visiiriin

HUOM:  
Kaikka yllä kirjoitettu pätee visiirin ulkopuoleen, missä ei ole 
huurtumisensuojauskäsittelyä
Korona suositusten mukaisesti käyttäjän tulee pestä visiiri jokaisen 
työvuoron jälkeen lämpimällä saippuavedellä

Merkinnät
Tässä tuotteessa on seuraavat merkinnät
i. CE -merkintä, että tuote täyttää EU:n henkilösuojainasetuksen 
(EU) 2016/425 vaatimukset.
ii. Valmistajan tunnistetiedot sekä tuotemallimerkinnät
iii. Kuvake, joka kehoittaa tutustumaan näihin ohjeisiin

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

EU-Sertifikaatin myöntäjän nimi ja osoite
Laitoksen nimi : Moduulit B ja C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Irlanti (Ilmoitettu laitos 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Mikronin Kasvovisiiri (100kpl)

Nämä tuotteet on luokiteltu luokkaan III henkilökohtaisiin suojavarusteisiin Euroopan henkilösuojausasetuksessa 
(EU) 2016/425, ja niiden on osoitettu testeissä täyttävän tämän eurooppalaisen standardin asetuksen EN 166: 2001 
(ks. Alla) vaatimukset.

2. Aseta pannan kielekkeet visiirin reikiin

3. Otsapannan pituutta voidaan säätää asemoimalla kielekkeet 
eri reikiin

1. Taita otsapannan kielekkeet

KOKOAMINEN PIIRROS

Vaatimustenvastaavuustodistus ladattavissa : 
www.portwest.com/declarations


