INFORMĀCIJA
LIETOTĀJAM
RAŽOTĀJS
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland
EN 166: 2001

LV

Paziņotās iestādes, kas izsniegusi EC sertifikātu,
nosaukums un adrese
Paziņotā institūcija: B un C2 modulis - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Īrijas Republika (pilnvarotā iestāde 2777).

CV15, CV17 300 mikronu APET sejas aizsargs (100)
Šie izstrādājumi ir klasificēti kā III kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) saskaņā ar Eiropas IAL regulu
(ES) 2016/425, un ir pierādīts, ka tie atbilst šai regulai, veicot ierobežotu testēšanu atbilstoši saskaņotajam Eiropas
standartam EN 166: 2001 (skatīt zemāk).

Šis produkts ir paredzēts, lai nodrošinātu zināmu aizsardzību
pret saskari ar gaisā esošām pilieniem, kas var radīt bioloģisku
apdraudējumu.
Tomēr vienmēr atcerieties, ka neviens IAL objekts nevar nodrošināt
pilnīgu aizsardzību, un, veicot ar risku saistītās darbības, vienmēr
jābūt uzmanīgiem.
Nekad nelietojiet šo vizieri aizsardzībai pret citiem
apdraudējumiem, kuriem izstrādājums nav paredzēts vai nav
pārbaudīts.
IZMANTOŠANA UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Šie produkti ir pārbaudīti saskaņā ar EN 166: 2001
Klauzulas: 6 ; Dizains; 7.1.1 ; Redzes lauks; 7.1.2.1 ; Refrakcijas
spējas; 7.1.2.2 ; Caurlaidība; 7.1.2.3 ; Gaismas difūzija;
7.1.3; Materiālu kvalitāte; 7.1.5.1 ; Stabilitāte paaugstinātā
temperatūrā; 7.1.7 ; Izturība pret aizdegšanos; 7.2.4 ; Šķidrumu
pilieni un šļakatas
PIELĀGOŠANA UN IZMĒRS
Lai uzvilktu un noņemtu produktu, lūdzu, skatiet lietotāja
instrukcijas. Valkājiet tikai piemērota izmēra izstrādājumus, kas ir
pareizi noregulēti. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi, var nepalikt vietā,
un, ja tie ir pārāk stingri, būs neērti.
SADERĪBA
Lai optimizētu aizsardzību, šie produkti būtu jālieto ar piemērotiem
cimdiem / halātiem / maskām. Šajā gadījumā pirms ar risku
saistītas darbības veikšanas konsultējieties ar savu piegādātāju vai
uzraugu, lai pārliecinātos, ka visi jūsu aizsarglīdzekļi ir savietojami
un piemēroti jūsu lietošanai.
BRĪDINĀJUMS
Vizora daļas, kas nonāk saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiskas
reakcijas. Šajā gadījumā, lūdzu, pārtrauciet lietošanu un meklējiet
medicīnisko palīdzību.
UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS
Kad to nelieto, glabājiet vizieri labi vēdināmā vietā prom no
augstas vai zeams temperatūras. Nekad nelieciet tam virsū smagus
priekšmetus. Ja iespējams, izvairieties no pārmērīgas locīšanas un,
vēlams, uzglabājiet to vertikāli. Ja produkts ir slapjš, ļaujiet tam
pilnībā nožūt, pirms to novietojat noliktavā. Lūdzu, uzglabājiet
produktu tumšā vietā, prom no saules gaismas, kad to nelieto.
PĀRBAUDE
Šī viziera derīguma termiņš ir 3 gadi. Kalpošanas laiks būs atkarīgs
no lietošanas apstākļiem, bet, ja tas ir stipri saskrāpēts vai bojāts,
novērš drošu lietošanu
REMONTS
Ja vizieris sabojājas, tas nenodrošinās optimālo aizsardzības līmeni,
tāpēc tas nekavējoties jāmaina. Nekad nelietojiet bojāto produktu.
Ja rodas šaubas, pirms remonta vienmēr konsultējieties ar ražotāju.
TĪRĪŠANA
Izmantojiet tikai šādu ieteicamo tīrīšanas procedūru:
Noskalojiet ar siltu ziepjūdeni NEKAD nelietojiet tīrīšanas līdzekļus,
kuru pamatā ir šķīdinātājs.

Nevajadzētu lietot žiletes vai citus asus instrumentus, abrazīvus
vai stipri sārmainus mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus, svina
benzolu un tetrahloroglekli.
Izmantojiet mikrošķiedras drānu, kas vienkārši samitrināta
ar ūdeni.
Īpaši lielu netīrumu vai taukainu traipu uzkrāšanās gadījumā
izmantojiet šķīdinātājus vai atšķaidītājus, kas nesatur
šķīdinātājus ar benzolu.
PIEZĪME: Viss iepriekš minētais attiecas tikai uz viziera ārpusi,
kur nav uzklāts Anti Fog pārklājums.
COVID 19 ieteikumi ir, ka visi darbinieki visās nozarēs darba
dienas beigās nomazgā savu vizieri tikai siltā ziepjūdenī.
MARĶĒŠANA
Produkts ir marķēts ar:
i. CE zīme, kas parāda, ka produkts atbilst IAL regulas (ES)
2016/425 prasībām.
ii. Ražotāja identifikācija un produkta kods / izstrādājuma
numurs.
iii. Instrukcijas piktogramma, kas norāda, izlasiet šos
norādījumus

MONTĀŽA DIAGRAMMA

1. Lieciet galvas lentes kā parādīts

2. Ievietojiet gumiju caurspīdīgā vairoga malās.

3. Izmantojot siksnas noregulējiet vairogu vēlamajā formā.
Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju
@ www.portwest.com/declarations

