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NAUDOTOJO INFORMACIJA

MODELIAI: PW98  
(PS94 TINKLINIS SKYDELIS + LAIKIKLIS PS58)

Akių apsauga atitinka pagrindinius EU 2016/425 reglamento 
reikalavimus, pagrindinius standartų EN166:2001 ir 
EN1731:2006 reikalavimus.

DĖMESIO
Ši veido apsauga nesuteikia pilnos veido apsaugos. Savo pačių 
saugumui prieš naudodamiesi šia priemone atidžiai perskaitykite 
instrukcijas.
LAIKYMAS
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.
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:
ŽYMEJIMAS
PW: Gamintojo identificacija

: CE žymėjimas
EN1731: atitinkančio standarto numeris (tinkliniam skydeliam 
-atitinkamai)
F: Ši raidė žymi apsaugą nuo silpnos energijos poveikio (45m/s).

KAIP MATUOTIS
Skydelio tvirtinimo rankenėles sujunkite su plastmasiniu laikikliu. 
Laikiklius įstatykite į tam skirtas vietas, esančias abiejose šalmo 
pusėse (kairėje ir dešinėje). Nuleidinėkite skydelį ant saugos šalmo 
priekio tol, kol rėmas įsitvirtins ant priekinės šalmo dalies.
TINKAMUMAS IR ATSARGINĖS DALYS
Tinklinis skydelis (PS94) tinkamas naudoti su šiais saugos šalmų 
modeliais PW54 ir PW55, skydelių laikikliu PS58 ir ant šalmo 
uždedamom ausų apsaugom PW47 ir PS47.
Laikiklį PS58 galima keisti laikantis šių instrukcijų:
1) Skydelio laikiklio rankenėlių galas turi 1 išsikišusią spaudę.
2) Įstatykite laikiklio rankenėlių galą į skylutes esančias jungties 
atvarte.
3) Įstatykite viską į angas esančias abiejose saugos šalmo pusėse. 
(ŽIŪRĖKITE PAVEIKSLĖLIUS)
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 tinklinis skydelis neapsaugo nuo skysčių tiškalų, lydyto metalo 
purslų, karštų kietųjų dalelių, elektros pavojų, infraraudonųjų ar 
ultravioletinių spindulių.
Rekomenduojame pasirinkti tinkamos paskirties skydelį. Skydelio 
nesirinkite, jei yra bet kokia lakstančių kietųjų dalelių rizika.
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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