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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ: PW98  
(PS94 ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ+ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ PS58)

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
ΠΡΟΣΟΧΗ
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
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.
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:
ΣΗΜΑΝΣΗ
PW: Ταυτοποίηση κατασκευαστή

 EN 1731: Αριθμός του προτύπου, το οποίο πληροί το προϊόν 
(ενδεχομένως - για οπές ματιών)
F: Σύμβολο προστασίας από επιπτώσεις χαμηλής ενέργειας (45m / s).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τοποθετήστε τους βραχίονες στερέωσης της προσωπίδας στην 
πλαστική θήκη. Τοποθετήστε τις θήκες στις υποδοχές και στις δύο 

πλευρές του κράνους (δεξιά και αριστερά) Τραβήξτε τη προσωπίδα 
σύμφωνα με το μπροστινό μέρος του προστατευτικού κράνους μέχρι 
να ακουμπήσει το πλαίσιο στην εμπρός κεφαλή του κράνους
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Αυτό το πλέγμα προσωπίδας (PS94) είναι κατάλληλο να 
προσαρμόζεται σε μοντέλα PW54 και PW55 κράνη με βάση 
μεταφοράς PS58 και συμβατά με κράνη προστατευτικά αυτιών 
PW47 και PS47
Ο βάση μεταφοράς PS58 θα μπορούσε να αντικατασταθεί 
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
1) Στο τέλος των βραχιόνων της θήκης έχει 1 προεξέχοντα 
στηρίγματα
2) Εισάγετε το άκρο των βραχιόνων συγκράτησης στις οπές από το 
καπάκι του συνδέσμου.
3) Τοποθετήστε την πλήρες συνδεσμολογία στην υποδοχή που 
βρίσκεται σε κάθε πλευρά του κράνους. (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΕΣ)
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: Αυτό το προστατευτικό πλέγμα ματιών δεν 
προστατεύει από πιτσίλισμα υγρού, τηγμένο μέταλλο, θερμά στερεά, 
ηλεκτρικούς κινδύνους, υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες.
Συνιστούμε στο χρήστη να επιλέξει προσωπίδα πιο προσαρμόσιμη 
για συγκεκριμένη εφαρμογή. S δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν 
υπάρχει προβλεπόμενος κίνδυνος οποιωνδήποτε ιπτάμενων σκληρών 
ή αιχμηρών σωματιδίων. 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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