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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TERMÉKEK: PW98 (PS94 FÉMHÁLÓS LÁTÓMEZŐ + PS58 
LÁTÓMEZŐTARTÓ)

A 2016/425 EU Rendelet alapvető feltételeinek és az 
EN166:2001 és EN1731:2006 szabványok általános 
feltételeinek megfelelő szemvédelmi termékek

FIGYELEM
Ez az arcvédő nem nyújt korlátlan védelmet. A saját védelme 
érdekében olvassa végig az utasításokat használat előtt.
TÁROLÁS
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.
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
PW: gyártó azonosítója

: CE jelölés
EN 1731: szabvány száma, aminek a termék megfelel (adott 
esetben - hálós arcvédők)
F: Alacsony energiájú behatások (45 m/s) elleni védelem 
szimbóluma

FELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK
Helyezze a látómező rögzítő karokat a műanyag adapterbe. 
Csúsztassa az adaptereket a sisak két oldalán lévő nyílásba (bal 
és jobb). Húzza le a látómezőtartót úgy, hogy felfeküdjön a sisak 
elején lévő silden.
KOMPATIBILITÁS ÉS CSERE ALKATRÉSZEK
A (PS94) fémhálós látómező a PW54 és PW55 sisakokkal 
kompatibilis valamint a PS58 látómezőtartóval és PW47 meg PS47 
hallásvédő termékekkel.
A PS58 látómezőtartót az alábbi módon lehet kicserélni:
1) A látómezőtartó végein 1-1 db rögzítő kar van
2) Helyezze a látómezőtartó végeit az adapter megfelelő rögzítő 
nyílásába.
3) Csúsztassa a teljes egységet a sisak két oldalán található 
nyílásba. (TEKINTSE MEG A KÉPEKET)
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 fémhálós látómező nem nyújt védelmet folyadékok, olvadt 
fémcseppek, forró részecskék, elektromos veszélyek, infravörös és 
ultraibolya sugárzás ellen.
Javasoljuk, hogy olyan látómezőt válasszon ami speciális 
felhasználáshoz használható: S jelölésű látómezőt nem szabad 
kemény vagy éles tárgyak előfordulásakor használni.
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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