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Κατασκευαστής: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που διαθέτει πιστοποιητικό ΕC:

ΠΛΑΤΕΙΑ /ΓΕΙΣΑ/ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ασφάλεια προστασίας ματιών σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις του Κανονισμού EU 2016/425 και με τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN166: 2001  (και EN1731: 2006 
όπου ισχύει)
Αυτή η ασπίδα προσώπου δεν παρέχει απεριόριστη προστασία 
προσώπου. Για τη δική σας προστασία, διαβάστε αυτές τις οδηγίες 
εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την προστασία προσώπου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Όταν δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται να φυλάσσεται το 
προστατευτικό κάλυμμα προσώπου σε μια καθαρή και στεγνή 
πολυ-σακούλα ή θήκη για την προστασία των προσωπικών 
προστατευτικών. Αποφύγετε την επαφή με σκληρές επιφάνειες ή 
αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη 
στην προσωπίδα και να μειώσουν την προστασία. Τα προστατευτικά 
καλύμματα και τα καλύμματα με την αρχική τους συσκευασία (πολυ 
τσάντα ή κιβώτιο). 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτή η ασπίδα προσώπου έχει σχεδιαστεί για την προσωπική σας 
ασφάλεια. Πρέπει να φοριέται για όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε 
κινδύνους, να εγκαταλείψει την περιοχή εργασίας εάν προκύψει ζάλη ή 
ερεθισμός ή εάν η ασπίδα του προσώπου υποστεί βλάβη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε την ασπίδα του προσώπου σε καλή κατάσταση:
1. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά, καθαρίστε και ξεπλύνετε με 
ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε με μαλακό πανί.
2. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή ισχυρό οινόπνευμα για καθαρισμό.
ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτή η ασπίδα προσώπου έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον χρήστη 
από τραυματισμούς ματιών και προσώπου με μηχανική πρόσκρουση ή 
πιτσίλισμα υγρών. Η ασπίδα προσώπου επισημαίνεται στην προστασία 
του φρυδιού και στην προσωπίδα με μια σειρά αριθμών και συμβόλων 
που υποδηλώνουν τον κατασκευαστή, το πεδίο χρήσης, τις δυνατότητες 
προστασίας και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του προστατευτικού 
προσώπου. Οι κατάλληλες επιγραφές στο μάτι και στο πλαίσιο 
σημαίνονται ως εξής: 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ:
PW: Ταυτοποίηση κατασκευαστή
1: Οπτική κλάση
A: Σύμβολο προστασίας από επιπτώσεις υψηλής ενέργειας (190 m / s)
Β: Σύμβολο προστασίας έναντι επιπτώσεων μέσης ενέργειας (120m / s).
F: Σύμβολο προστασίας από επιπτώσεις χαμηλής ενέργειας (45m / s).
S: Σύμβολο προστασίας έναντι αυξημένης ανθεκτικότητας - ελάχιστη 
αντοχή σε κρούση (5,1m / s).
T: Σύμβολο κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες (-5 ° C / + 55 ° 
C) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

  :  Σήμανση πιστοποίησης CE 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΤΗ:
PW: Ταυτοποίηση κατασκευαστή
EN 166: Αριθμός του προτύπου που πληροί το προϊόν
EN 1731: Αριθμός του προτύπου, το οποίο πληροί το προϊόν 
(ενδεχομένως - για οπές ματιών)
A: Σύμβολο προστασίας από επιπτώσεις υψηλής ενέργειας (190 m / s)
Β: Σύμβολο προστασίας έναντι επιπτώσεων μέσης ενέργειας (120m / s).
F: Σύμβολο προστασίας από επιπτώσεις χαμηλής ενέργειας (45m / s).
S: Σύμβολο προστασίας έναντι αυξημένης ανθεκτικότητας - ελάχιστη 
αντοχή σε κρούση (5,1m / s).
T: Σύμβολο κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες (-5 ° C / + 55 ° 

C) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ- 
3: Πεδίο χρήσης - Σύμβολο προστασίας από σταγονίδια και πιτσιλιές 
υγρού.

  : Σήμανση πιστοποίησης CE
Εάν απαιτείται προστασία έναντι σωματιδίων που εκτοξεύονται με 
μεγάλη ταχύτητα σε ακραίες θερμοκρασίες, ο προστάτης πρέπει να 
φέρει το γράμμα T αμέσως μετά το γράμμα κρούσης, δηλαδή FT, BT ή 
AT. Εάν το γράμμα πρόσκρουσης δεν ακολουθείται από το γράμμα Τ, 
το προστατευτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σωματίδια που 
εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα σε θερμοκρασία δωματίου 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
PW90/PW91/PW93/PW96 - Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά. Για να αντικαταστήσετε το προστατευτικό κάλυμμα, 
θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα της σήμανσης και να 
τοποθετήσετε το σωστό προστατευτικό κάλυμμα. Το προστατευτικό 
κάλυμμα κρατήθηκε στη θέση του με 5 περιστροφικούς συνδετήρες, που 
βρίσκονται στο χείλος του προστατευτικού καλύμματος. Περιστρέψτε 
τα 5 κλιπ έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι σχισμές των γείσων και το 
προστατευτικό κάλυμμα απαλλαγμένο από το προστατευτικό κάλυμμα. 
Για να τοποθετήσετε μια νέα προσωπίδα, εντοπίσετε τις σχισμές 
του γείσου και τοποθετήστε τους πάνω από τους 5 περιστροφικούς 
συνδετήρες, γυρίστε τη ζώνη των κεφαλών κλιπ σε μία προς τα κάτω 
θέση, ασφαλίζοντας το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση του. Αφαιρέστε 
το κάλυμμα προστατευτικού φιλμ αφαιρώντας το.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ελέγξτε για τυχόν ζημιές τακτικά. Όταν το προστατευτικό προσώπου έχει 
γίνει εύθραυστο, πρέπει να αντικατασταθεί η ασπίδα του προσώπου.
Γενικά, δεν υπάρχει ημερομηνία παλαιότητας για μια προσωπίδα. 
Ωστόσο, το πλέγμα προσωπίδας θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν 
από τις συνεχείς χαραγματιές που άνοιξαν το πλέγμα των ματιών ή 
όταν τα ανοίγματα καλύπτονται με ακαθαρσίες ή ακαθαρσίες που δεν 
μπορούν να αφαιρεθούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το προϊόν αυτό προορίζεται για την προστασία του προσώπου από 
μέτριους κινδύνους πρόσκρουσης αλλά ΔΕΝ είναι άθραυστο.
Μην τροποποιείτε ή αλλάζετε το προστατευτικό προσώπου.
Η κοκκώδης ή χαραγμένη οθόνη μειώνει την όραση και μειώνει 
σημαντικά την προστασία και πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.
Ελέγχετε πάντα με το εποπτικό προσωπικό για να διασφαλίσετε ότι 
λαμβάνετε την κατάλληλη προστασία σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, 
συμβουλευτείτε σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Τα υλικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα 
άτομα. Οι επισημάνσεις τόσο στη προσωπίδα όσο και στην υποδοχή 
της προσωπίδας πρέπει να είναι ίδιες σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
προστασία (δηλ. Η σήμανση F πρέπει να υπάρχει τόσο στη προσωπίδα 
όσο και στην υποδοχή, ώστε να επιβεβαιώνεται η αντοχή σε κρούση 
χαμηλής ενέργειας). Εάν τα σύμβολα F, B και A δεν είναι κοινά τόσο για 
το οφθαλμό όσο και για το πλαίσιο τότε είναι το χαμηλότερο επίπεδο που 
πρέπει να είναι όπως υπογράφηκε στο πλήρες προστατευτικό ματιών.
ΔΙΑΘΕΣΗ Καθώς το προστατευτικό κάλυμμα, το προστατευτικό 
κάλυμμα και τα εξαρτήματά του υπόκεινται σε ακαθαρσίες, σκόνες και 
υγρά κ.λπ. Δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Εάν το προϊόν πρέπει να 
απορριφθεί, θα πρέπει να απορρίπτεται ως στερεό απόβλητο. Ανατρέξτε 
στις διατάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις συμβουλές και τις 
τοποθεσίες διάθεσης.

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης 
@ www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 1731:2006

ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


