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Gamintojas: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Sertifikuojančios įstaigos, išduodančios EC sertifikatą pavadinimas ir adresas:

KAKTOS APSAUGA /SKYDELIAI/SKYDELIO LAIKIKLIS

NAUDOTOJO INFORMACIJA

Akių apsauga atitinka pagrindinius EU 2016/425 reglamento 
reikalavimus, pagrindinius standarto EN166:2001 ir kur 
reikalinga, EN1731:2006 reikalavimus.  (ir atitinkamai 
EN 1731: 2006)
DĖMESIO
Ši veido apsauga nesuteikia pilnos veido apsaugos. Savo pačių 
saugumui prieš naudodamiesi šia priemone atidžiai perskaitykite 
instrukcijas.
LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS 
Kai nenaudojate, laikykite veido apsaugos priemonę švariame 
ir sausame plastmasiniame maišelyje ar apsaugos dėkle. Vengti 
kontakto su kietais paviršiais ar aštriais objektais, kurie gali pažeisti 
skydelį ir sumažinti jo apsaugą. Transportavimo skydeliai ir lankų 
sargai su originalia pakuote (poligrafinis krepšys arba dėžutė).
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Ši veido apsauga buvo sukurta jūsų asmeniniam saugumui. Ji turi 
būti dėvima visą laiką, kol dirbate su pavojais. Jei atsiranda svaigulys 
ar suerzinimas, veido apsauga yra pažeidžiama, tuoj pat išeikite 
iš darbo zonos.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Gerai prižiūrėkite veido apsaugos priemonę.
1. Valymui nenaudokite šiurkštaus paviršiaus medžiagų, valykite šiltu 
muiluotu vandeniu ir minkšta šluoste.
2. Valant nenaudoti tirpiklių ar stipraus alkoholio.
PANAUDOJIMAS
Šis veido protektorius yra sukurtas siekiant apsaugoti dėvėtojo akis ir 
veidą nuo mechaninių pažeidimų ar skysčių tiškalų. Veido apsaugos 
priemonės kaktos dalyje ir skydelyje yra skaičių serijos ir simboliai, 
nurodantys gamintoją, panaudojimo sritį, saugos galimybes ir 
priemonės našumą. Žymėjimų ant okuliaro ir rėmų reikšmės: 
ŽYMĖJIMAS ANT OKULIARO
PW: Gamintojo identificacija
1: Optinė klasė
A: Ši raidė žymi apsaugą nuo stiprios energijos poveikio (190 m/s)
B: Ši raidė žymi apsaugą nuo vidutiniškai stiprios energijos 
poveikio (120m/s).
F: Ši raidė žymi apsaugą nuo silpnos energijos poveikio (45m/s).
S: Ši raidė žymi apsaugos nuo padidinto stiprumo - minimalaus 
poveikio atsparumą (5,1m/s).
T: Ši raidė žymi ekstremalios temperatūros poveikį (-5°C / +55°C) 
- PASIRINKTINIAI 

  :  CE žymėjimas 

ŽYMĖJIMAS ANT RĖMO:
PW: Gamintojo identificacija
EN 166: atitinkančio standarto numeris
EN1731: atitinkančio standarto numeris (tinkliniam skydeliam 
-atitinkamai)
A: Ši raidė žymi apsaugą nuo stiprios energijos poveikio (190 m/s)
B: Ši raidė žymi apsaugą nuo vidutiniškai stiprios energijos 
poveikio (120m/s).
F: Ši raidė žymi apsaugą nuo silpnos energijos poveikio (45m/s).

S: Ši raidė žymi apsaugos nuo padidinto stiprumo - minimalaus 
poveikio atsparumą (5,1m/s).
T: Ši raidė žymi ekstremalios temperatūros poveikį (-5°C / +55°C) 
- PASIRINKTINAI- 
3: Panaudojimas - žymi apsaugą nuo skysčių tiškalų.

  : CE žymėjimas
Jei reikalinga apsauga didelio greičio dalelių ir ekstremalių 
temperatūrų, protektorius turi būti pažymėtas raide T ir poveikio 
žymėjimo raide, pvz. FT, BT ar AT. Jei po poveikį žyminčios raidės nėra 
raidės T, protektorius nuo didelio greičio dalelių turi būti naudojamas 
tik kambario temperatūroje. 
ATSARGINIŲ DALIŲ KEITIMAS, AKSESUARAI IR DYDŽIŲ 
PASIRINKIMAS
PW90/PW91/PW93/PW96 - Naudokite tik originalias dalis. Norėdami 
pakeisti skydelį, patikrinkite tinkamumo žymėjimą ir įsitikinkite, kad 
parinkote teisingai. Skydelį laiko 5 rotaciniai klipsai, esantys kaktos 
apsauginėje dalyje. Pasukite šiuos klipsus taip, kad skydelyje esančios 
angos atsilaisvintų ir skydelis nusiimtų. Norėdami pritvirtinti 
naują skydelį, 5 rotacinius klipsus padėkite ties skydelio angomis, 
pasukite klipsų juostą žemyn, taip užrakindami skydelį. Nuimkite 
apsauginę plėvelę.
NAUDOJIMOSI TRUKMĖ
Reguliariai tikrinkite, kad nebūtų pažeidimų. Kai veido protektorius 
tampa trapus, jis turi būti pakeistas.
Skydelio galiojimo terminas neapibrėžtas. Tačiau tinkliniai skydeliai 
turi būti keičiami jei yra įlenkimų, arba tinklo akys yra sutrūkusios ar 
padengtos purvu, kurio negalima pašalinti.
DĖMESIO
Šis veido protektorius yra sukurtas, siekiant apsaugoti nuo 
vidutiniškų pavojų, bet jis nėra nedūžtamas.
Netaisykite ir nemodefikuokite veido protektoriaus.
Subraižytas ar nelygus ekranas sumažina matomumą ir turi būti 
nedelsiant pakeistas.
Visada pasitarkite su vadovaujančiais darbuotojais, kad būtų suteikta 
tinkama apsauga jūsų darbo sąlygoms. Jei reikalinga, pasitikslinkite 
dėl atitikamų Europos standartų.
Medžiagos, kontaktuojančios su darbuotojo oda, jautriems 
individams gali sukelti alergines reakcijas.
Žymėjimai ant skydelio ir skydelio laikiklio atsižvelgiant į reikalingą 
apsaugą turi būti tokie patys (pvz. F raidės žymėjimas turi būti 
ant skydelio ir laikiklio, kad pažymėti atsparumą žemam energijos 
poveikiui).
Jei ant okuliaro ir rėmų nėra raidžių F, B ir A, tai yra žemesnis 
apsaugos lygis, atitinkantis akių apsaugą.
IŠMETIMAS
Kadangi veido apsauga ir skydelis bei jo komponentai būna užteršti 
purvu, dulkėmis ar skysčiais, jie negali būti perdirbami. Dėl jų 
utilizavimo vietos, pasikonsultuokite su vietos valdžia ir veikite 
pagal vietos įstatymus.

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu 
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)


