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Ražotājs: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nosaukums un adrese pilnvarotai iestādei, kas izdod EC sertifikātu:

SEJAS AIZSARGMASKA /AIZSARGMASKA/AIZSARGMASKAS TURĒTĀJS

INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀJU

Drošības aizsardzība pret acu aizsardzību atbilst ES 
2016./425. 
Noteikuma būtiskajām prasībām un standarta EN166: 2001 
vispārējām prasībām  (un attiecīgā gadījumā EN 1731: 2006)

BRĪDINĀJUMS
Šis sejas aizsargs norošina neierobežotu sejas aizsardzību. Savai 
drošībai izlasīt  
šos norādījumus, pirms lietojat sejas aizsargu.
UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS 
Ja to nelieto, ir ieteicams, glabāt sejas aizsargu tīrā un sausā 
plastikāta maisiņā  vai kastē, aizsargmaskas aizsardzībai. Izvairieties 
no saskares ar cietām virsmām vai asiem priekšmetiem,  kas varētu 
sabojāt un samazināt tā aizsardzību. Transporta vizieri un loku 
aizsargi ar oriģinālo iesaiņojumu (polisomaiss vai kastīte).
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Šis sejas aizsargs ir paredzēts personīgai drošībai. Ir jānēsā visu laiku  
darbības bīstamajā zonā, atstāt darba zonu, ja rodas reibonis vai 
kairinājums, vai arī, ja sejas vairogs kļūst bojāts.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Lai saglabātu savu sejas aizsargu labā stāvoklī:
1. Neizmantojiet abrazīvus materiālus, tīriet un noskalojiet siltā 
ziepjūdenī un nosusiniet ar mīkstu drānu.
2. Nelietojiet tīrīšanai šķīdinātājus vai stipru spirtu.
IZMANTOŠANAS JOMAS
Šis sejas aizsargs ir paredzēts, lai aizsargātu lietotāju pret acu un sejas 
traumām, izmantojot mehānisku ietekmi vai šķidruma uzšļākšanos. 
Sejas vairogam ir atzīmes uz pieres aizsardzībai un vizieris ar virkni 
skaitļu un simbolu, kas norāda uz ražotāju, izmantošanas jomu, 
aizsardzības spējas un darbības īpašības, kā arī sejas aizsargs. 
Atbilstoši apzīmējumi uz acīm un rāmi tiek apzīmēts šādi: 
MARĶĒŠANA:
PW: Ražotāja identifikācija
1. Optiskā klase
A: simbols aizsardzībai pret augstu enerģijas triecienu (190 m / s)
B: simbols aizsardzībai pret vidēju enerģijas triecienu (120 m / s)
F: simbols aizsardzībai pret zemu enerģijas triecienu (45 m / s)
S: simbols aizsardzībai paaugstināta noturīgums - minimālā 
triecienizturība (5,1m / s).
T: simbols aizsardzībai galējā temperatūrā (-5 °C / + 55 °C), 
- pēc izvēles 

  :  CE sertifikācijas marķējums 

MARĶĒŠANA:
PW: Ražotāja identifikācija
EN 166: standarts, kam produkts atbilst
EN1731: standarts, kam produkts atbilst (ja piemērojams - uz 
acs aizsegu)
A: simbols aizsardzībai pret augstu enerģijas triecienu (190 m / s)
B: simbols aizsardzībai pret vidēju enerģijas triecienu (120 m / s)
F: simbols aizsardzībai pret zemu enerģijas triecienu (45 m / s)
S: simbols aizsardzībai paaugstinātam noturīgumam - minimālā 
triecienizturība (5,1m / s).

T: simbols aizsardzībai galējā temperatūrā (-5 °C / + 55 °C), - pēc 
izvēles- 
3: lietošanas joma - aizsardzībai pret pilienu un šļakatu šķidrumiem.

  :  CE sertifikācijas marķējums
Ja ir nepieciešama aizsardzība pret daļiņām lielā ātrumā ar galējām  
temperatūrām, aizsargs ir jāmarķē ar burtu T uzreiz pēc darbības 
ietekmes, ti, FT, BT vai AT. Ja darbības ietekmei neseko burts 
T, aizsargs ir jāizmanto tikai pret daļiņām lielā ātrumā istabas 
temperatūrā. 
Rezerves daļu nomainīšana, 
piederumi un instrukcija uzstādīšanai
PW90/PW91/PW93/PW96 - Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves 
daļas. Lai nomainītu vizieri, jums jānodrošina savietojamība 
marķējumam un aizsargstiklam. Vizieris nostiprināts ar 5 rotācijas 
klipšiem, kas atrodas uz malas. Rūpīgi pagrieziet 5 klipšus tā, ka nišas 
ir atbrīvotas, un vizieris nāk nost. Lai ieliktu jaunu vizieri, atrodiet 
vizierim caurumus un ievietot vietā vairāk nekā 5 rotācijas klipšus, 
pagrieziet klipšus lejupejošā stāvoklī, nostiprinot vizieri. Noņemiet 
aizsargplēvi no pārsega.
Lietošanas ilgums
Pārbaudiet bojājumus regulāri. Kad sejas aizsargs kļuvis trausls sejas 
aizsegu jānomaina.
Parasti nav novecošanas laiks. Tomēr acu aizsegi jāaizvieto, kad  
tiem ir iespiedumi un caurumi, vai kad ir pārklātas ar netīrumiem, 
kurus nevar noņemt.
BRĪDINĀJUMS:
Šis produkts ir domāts sejas aizsardzībai pret vidējas ietekmes 
bīstamību, bet nav nesalaužams.
Nepārveidojiet vai nemainet sejas aizsargu.
Saskrāpēts ekrāns samazina redzamību un būtiski samazina 
aizsardzību, un ir nekavējoties jānomaina.
Vienmēr pārbaudiet pie drošības uzraudzības personāla, lai 
nodrošinātu, ka tiek dota pilnīga aizsardzība salīdzinājumā ar darba 
apstākļiem, atbilstot Eiropas standartiem.
Materiāli, kas var nonākt saskarē ar valkātāja ādu var izraisīt 
alerģiskas reakciju.
Marķējumam gan uz viziera, gan uz priekšējā stikla turētāja jābūt  
tādam pašam kā paredzētajai aizsardzībai (t.i., F marķējumam jābūt 
gan uz aizsargstikla, gan turētāja, lai apstiprinātu zemas enerģijas 
ietekmes pretestību).
Ja simbolus F, B un A nav kopīgs gan acīm un rāmim, tad tas ir 
zemāks līmenis, kas ir uz pilnīgu acu aizsargu.
LIKVIDĒŠANA
Sejas aizsargmaska, vizieris un tās sastāvdaļas ir pakļautas 
netīrumiem, putekļiem un šķidrumiem. Tos nevar pārstrādāt. Ja 
produkts ir jāiznīcina, būtu jāiznīcina kā cieto atkritumu. Lūdzu, 
skatiet vietējo likumdošanu atkritumu likvidēšanai.

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju  
@ 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)


