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A CE minősítést kiállító notifikált intézet neve és címe:

HOMLOKVÉDŐK /LÁTÓMEZŐK/LÁTÓMEZŐ TARTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A 2016/425 EU Rendelet alapvető feltételeinek és az 
EN166:2001 szabvány általános feltételeinek megfelelő 
szemvédelmi termékek  (és EN1731:2006 ahol alkalmazható)

FIGYELEM
Ez az arcvédő nem nyújt korlátlan védelmet. A saját védelme 
érdekében olvassa végig az utasításokat használat előtt.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: 
Használaton kívül ajánlott az arcvédőt tiszta és száraz tasakban 
vagy dobozban tárolni. Kerülje a kontaktot minden kemény vagy 
éles tárggyal, ami károsíthaja a látómezőt vagy csökkentheti a 
védőképességét. Szállítson napellenzőket és íjvédőket eredeti 
csomagolásukkal (poli zacskó vagy doboz).
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az arcvédőt arra tervezték, hogy egyéni védelmet biztosítson. A 
kockázatoknak való kitettség teljes ideje alatt viselni kell a terméket 
és elhagyni a munkaterületet, ha szédülés vagy irritáció lépne fel 
valamint, ha az arcvédő megsérült.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Hogy az arcvédő megfelelő állapotban maradjon:
1. Ne használjon csiszoló hatású anyagot, meleg szappanos vízzel 
tisztítsa és száraz puha ronggyal törölje.
2. Ne használjon oldószert vagy erős alkoholt a tisztításhoz.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Az arcvédőt arra tervezték, hogy védelmet nyújtson a szem és arc 
számára mechanikai hatások és folyadék fröccsenésekkel szemben. 
Az arcvédő különböző jelöléseket tartalmaz a homlokvédőn és 
látómezőn utalva a gyártóra, felhasználási területre, és az arcvédő 
védelmi tulajdonságaira. A látómezőn és a kereten lévő megfelelő 
jelölések és jelentésük: 
JELÖLÉSEK A LÁTÓMEZŐN:
PW: gyártó azonosítója
1: Optikai osztály
A: Nagy energiájú behatások (190 m/s) elleni védelem szimbóluma
B: Közepes energiájú behatások (120 m/s) elleni védelem 
szimbóluma
F: Alacsony energiájú behatások (45 m/s) elleni védelem szimbóluma
S: Minimális energiájú behatások (5,1 m/s) elleni védelem 
szimbóluma
T: Szélsőséges hőmérsékleti behatások (-5°C / +55°C) szimbóluma 

  :  CE jelölés 

JELÖLÉSEK A KERETEN:
PW: gyártó azonosítója
EN 166: szabvány száma, aminek a termék megfelel
EN 1731: szabvány száma, aminek a termék megfelel (adott esetben 
- hálós arcvédők)
A: Nagy energiájú behatások (190 m/s) elleni védelem szimbóluma
B: Közepes energiájú behatások (120 m/s) elleni védelem 
szimbóluma
F: Alacsony energiájú behatások (45 m/s) elleni védelem szimbóluma
S: Minimális energiájú behatások (5,1 m/s) elleni védelem 

szimbóluma
T: Szélsőséges hőmérsékleti behatások (-5°C / +55°C) szimbóluma- 
3: Felhasználási terület - folyadék cseppek és fröccsenések elleni 
védelem szimbóluma

  : CE jelölés
Ha szükség van nagy energiájú behatások elleni védelemre 
szélsőséges hőmérséklet mellett, akkor a T jelölést közvetlenül 
a behatások elleni védelem szimbóluma után kell feltüntetni 
pl: FT, BT vagy AT. Ha a behatások után nem szerepel a T betű, 
akkor a látómező nagy energiájú behatások ellen csupán 
szobahömérsékelten nyújt védelmet. 
UTASÍTÁSOK CSEREALKATRÉSZEKHEZ ÉS KIEGÉSZÍTŐKHÖZ
PW90/PW91/PW93/PW96 - Csak eredeti cserealkatrészeket 
használjon. A látómező cserénél ügyeljen a látómező jelölésekre, 
hogy a megfelelő látómezőt használja. A látómező 5 forgó ponton 
rögzül a honlokvédőhöz. Csavarja el a rögzítő pontokat hogy a 
látómezőt leszedhesse a homlokvédőről. Új látómező felhelyezésénél 
pozícionálja a látómezőn lévő lyukakat a forgópontokhoz majd 
fordítsa el a rögzítő pontokat így rögzítve a látómezőt. Távolítsa el a 
látómező védőfóliáját.
HASZNÁLATI IDŐTARTAM
Rendszeressen vizsgálja meg az esetleges károkat. Amikor a 
látómező kezdi elveszíteni merevségét, le kell cserélni.
A látómezőknek általában nincsen kihordási idejük. Azonban a 
fémhálós látómezőt le kell cserélni ha a hálón lyukak keletkeznek 
vagy eltávolíthatatlan szennyeződés rakódott rá.
FIGYELEM:
A termék mérsékelt energiájú behatások ellen véd de NEM 
törhetetlen. Ne változtasson semmit a terméken.
Foltos vagy karcos látómező jelentősen csökkenti a kilátást és 
nagyban befolyásolja a védelmet, így azt azonnal cserélni kell.
Mindig ellenőríztesse hozzáértő személlyel, hogy a megfelelő 
terméket kapta az adott munkakörnyezethez, vizsgálja meg az adott 
Európai szabványokat.
A bőrrel érintkező alkatrészek allergiás tüneteket okozhatnak az arra 
érzékeny személyeknél.
A látómezőn és a látómezőtartón egyaránt a védelemnek megfelelő 
azonos jelöléseknek kell lenniük.
Ha az F,B vagy A szimbólumok nem azonosak a látómezőn és a 
kereten, akkor mindig az alacsonyabb értékűt kell tekinteni a teljes 
termék védelmi képességének.
MEGSEMMISÍTÉS
Mivel a homlokvédő, látómező és azok alkatrészei piszoknak, pornak 
és folyadékoknak vannak kitéve, ezért nem újrahasznosíthatók. 
Megsemmisítéskor a terméket szilárd hulladékként kell kezelni. 
Ellenőrizze a helyi megsemmisítési előírásokat és feltételeket.

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot 
@ www.portwest.com/declarations
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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)


