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Ražotājs
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Nosaukums un adrese pilnvarotai iestādei, kas izdod EC sertifikātu:
INSPEC International Ltd 
Institūcijas numurs: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀJU

MODEĻI: PW98 
(PS94 SIETIŅA AIZSARGS+ TURĒTĀJS PS58)

Drošības aizsardzība pret acu aizsardzību atbilst ES 
2016./425. 
noteikuma būtiskajām prasībām un standarta EN166: 2001 
un EN1731: 2006 vispārīgajām prasībām.

BRĪDINĀJUMS
Šis sejas aizsargs norošina neierobežotu sejas aizsardzību. Savai 
drošībai izlasīt  
šos norādījumus, pirms lietojat sejas aizsargu.
UZGLABĀŠANA
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.
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:
MARĶĒJUMI
PW: Ražotāja identifikācija

: CE sertifikācijas marķējums
EN1731: standarts, kam produkts atbilst (ja piemērojams - uz 
acs aizsegu)
F: simbols aizsardzībai pret zemu enerģijas triecienu (45 m / s)

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
Uzlieciet aizsargpārsega stiprinājumus uz plastmasas turētāja.  
Nospiediet turētājus uz abām ķiveres malām (labajā un kreisajā 
pusē). Pavelciet aizsargu drošības ķiveres priekšpusē uz leju, līdz 
rāmis paliek uz ķiveres priekšpuses.
SADERĪBA UN REZERVES DAĻAS:
Šis sietiņa aizsargs (PS94) ir piemērots uzstādīšanai uz drošības  
ķiveru modeļiem PW54 un PW55 ar turētāju PS58 un ķiveres ausu 
aizsargu modeļiem PW47 un PS47
Turētāju PS58 var aizstāt, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.
1) Aizsarga turētāja galā ir izvirzītas kniedes
2) Ievietojiet turētāja galus savienotāja atverēs.
3) Ievietojiet katrā drošības ķiveres pusē esošajā spraugā. (skatīt 
attēlus)
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 acu aizsargs neaizsargā no šķidruma izsmidzināšanas, izkausēta  
metāla, karstām vielām, elektriskām briesmām, infrasarkanajiem un 
ultravioletajiem stariem.
Mēs iesakām lietotājam izvēlēties vizieru, kas ir pielāgots konkrētam 
lietojumam; S nedrīkst lietot, ja ir paredzams jebkādu cietu vai asu 
lidojošu daļiņu risks.
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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