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KÄYTTÖOHJE

Koodi Kuvaus
Ei ole Perus Määrittelemättömät mekaaniset vaarat sekä Ultravioletti, näkyvä ja Infrapuna valo.
3 Nesteet Nestetipat
4 Isot pölyhiukkaset Päly kun partikkelikoko enintään 5 My
5 Kaasu ja sumuhiukkaset Kaasut,höyryt,suihkeet savu ja pöly  koko enintään 5 My
8 Valokaaren oikosulku Valokaari johtuen oikosulusta
9 Sulat metallit ja kuumat palaset Sulametalliloiskeet ja kuumien esineiden suojaus

Koodi Mekaaniset vaatimukset
S Parannettu kesto  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Pienienergiset iskut (Ø6 mm / 45 m/s)
B Keskivoimakas isku (Ø6 mm / 120 m/s)
A Voimakas isku (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Kevyt isku äärilämpötiloissa -5°C / +55°C
BT Keskivoimakas isku Kevyt isku äärilämpötiloissa -5°C / +55°C

Silmäsuojaimet

Käyttötarkoitusmerkinnät

Linnsimerkintä: 
Skaalamerkintä: x-y
ultravioletti suojausaste EN170 2-Y
ultravioletti ja värintunnistus EN170 2C-Y
auringonheijastussuoja-aste EN172 : 5-Y
Valmistajan tunnus PW
Optinen luokka
Mekaanisen kestävyyden symboli F/B/FT/BT
Pinnan rasituskestävyys hienot hiukkaset K
Sumuuntumisen esto N 
Kehysmerkintä 
Valmistajan tunnus PW
Luokituksen numero
Käyttötarkoitus-Nesteloiskeet/pölyhiukkasaet/kaasut ja hieno 
pöly:3/4/5 optio 
Iskusymbooli/äärilämpötilat F/B/FT/BT
VAROITUS 
Jos silmäsuojaimilta vaaditaan esim. ultravioletti- , infrapuna- tai 
hitsausvalosuojaavuutta on suojaimen tummuusaste merkittävä 
numerolla ennen C-kirjainta. Esim 2C-tummuus, 4C-tummuus ja 5C 
jne.  Jos koodi numeroa ei ole C-Kirjaimen jälkeen, niin kyseisen UV- , 
infrapuna tai hitsaussilmäsuojaimen kohdalla värien erottelukyky 
saattaa olla heikentynyt  Kun suojausta tarvitaan erityisen kuumassa 
tai kylmässä on suojaimessa oltava merkintä T merkinnän FT,BT 
tai AT jälkeen. Jos T merkintää ei ole suojain suojaa ainoastaan 
iskua vastaan. Silmäsuojain saadessaan iskun siirtää iskua nenään 
ja muualle näin mahdollisesti aiheuttaen vahingoittumista. Jos 
suojaimen kehys aiheuttaa käyttäjälleen allergisia oireita, niin konsultoi 
terveydenhoitohenkilökunnan kanssa käytön jatkamisesta 
Korjaustarvikkeita ei ole saatavilla. 

Käyttöohje
Kaikki nämä tuotteet ovat EU 2016/425 asetuksen sekä 
standardien EN166:2001 vaatimusten mukaisia

Käyttötarkoitus
Nämä silmäsuojaimet on suunniteltu suojelemaan käyttäjän 
silmiä sekä kasvoja mekaanisilta iskuilta. Sitä on käytettävä 
koko työprosessin ajan ja aina kun loukkaantumisriski on 
olemassa.Poistu työpisteestä, jos koet huimausta tai iho 
ärsytystä tai jos kasvosuoja on vaurioitunut.  
VAROITUS: Tämä visiiri on suunniteltu käytettäväksi ohjeiden 
mukaisesti asennettuna PORTWESTIN kypärämallien PS55/
PW55 ja PS54/PW54 kanssa.
VAROITUS KÄYTTÄJÄLLE
Tämän helkilösuojaimen kunto on tarkistettava ennen käyttöä  
Varmista, että silmäsuojain on kiinnitetty tiukasti kypärään ja 
sen suojaa silmiä alaslaskettuna
Ohjeiden mukaisesti säilytetyn ja käytetyn suojaimen käyttöikä 
on 5 vuotta. Älä tee muutoksia suojaimeen. Kaikki lisäreiät ja 
esim naarmut heikentävät sen kestävyyttä ja vahingoittunut 
suoja on korvattava uudella  Suojain on valmistettu 
polykarbonaatista ja  materiaali ei aiheuta ihoärsytystä eikä 
allergiaoireita Jos käyttäjä saa allergiasia oireita, niin allergian 
aiheuttaja on syytä tutkia ennen käyttöä. 
 Säilytys ja puhdistus
Varastoi kuivassa ja huoneenlämmössä suojassa 
auringonvalosta.Kuljetuksessa noudatettava varovaisuutta ja 
suoritettava pakkauksessaan.Ei saa pudottaa.
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Malli Koodi Linssimerkintä Luokituksen numero
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