LIETOTĀJA INSTRUKCIJA
PA03-USP

i

RAŽOTĀJS
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

EN 166:2001
EN 170:2002
EN 172:2001

Nosaukums un adrese pilnvarotajai iestādei, kas izsniegusi EC sertifikātu
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.
NOTIFIED BODY NR : 0530

Modelis Kods:

Lēcu marķējums

Atbilst standartam

PA03CL (Caurspīdīga)

2C-1.2 PW 1 F

EN 166 - EN 170

PA03SK (Tonēta)

5-2 PW 1 F

EN 166 - EN 172

LV

AUGSTAS IZTURĪBAS VIZIERIS

Lietotāja instrukcija
Visi šie izstrādājumi atbilst Regulas (ES 2016/425) prasībām
un standarta EN166: 2001 (un EN170: 2002, EN172: 2001)
vispārīgajām prasībām.
LIETOŠANAS JOMA
Šis acu aizsargs ir paredzēts, lai aizsargātu lietotāju no acu un
sejas ievainojumiem, izmantojot mehāniskus triecienus. Tas
jāvalkā visu briesmu iespējamības laiku.Atstājiet darba zonu, ja
rodas reibonis vai kairinājums vai ja sejas aizsargs ir sabojāts.
BRĪDINĀJUMS: Šis vizieris var sniegt atbilstošu aizsardzību tikai
tad, ja tas ir pareizi lietots PORTWEST ķiveres stila modeļos
PS53 un PS63.
BRĪDINĀJUMS PAR LIETOŠANU:
Šis IAL jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Pārliecinieties,
ka acu aizsargs cieši pieguļ ķiverei, un novelciet acu aizsargu, lai
ērti aizklātu acu zonu.
Normāli uzglabājot un lietojot saskaņā ar instrukciju, šis
produkts nodrošina atbilstošu aizsardzību 5 gadus. Nelabojiet
acu aizsargu. Saskrāpēti vai bojāti nekavējoties jānomaina. Acu
aizsarga materiāls ir polikarbonāts, ja tas nonāk saskarē ar ādu,
tas neizraisīs alerģisku efektu. Tiem, kam ir viegla alerģija, var
būt alerģiskas reakcijas, ja tā ir, jākonsultējas ar ārstu
Glabāšana un dezinfekcija
Uzglabāt brilles sausā vietā istabas temperatūrā, un pasargāt no
saules gaismas. Aizsargbrilles jāpārved ar piesardzību, iepakotas
tās oriģinālajā iepakojumā. Izvairieties no triecieniem un
kritieniem no smagiem objektiem uz brillēm.
Lēcas var tīrīt ar ziepjūdeni vai regulāri noskalot; Nosusiniet
ar mīkstu drānu. Nekad netīriet sausas, nelietojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus; Dezinficējiet regulāri izmantojot
mājsaimniecības vai medicīnas dezinfekcijas līdzekļus.

Aizsargbrilles

Marķējums
Mēroga numurs (ja piemērojams): X-Y
(Kods un mēroga nr ultravioletā starojuma filtriem - EN170): 2-Y
(Kods un skalas nr ultravioletā starojuma filtriem ar labu krāsas
identifikāciju - EN170) 2C-Y
(Kods un mēroga nr pretapžilbināšanas filtriem - EN172): 5-Y
Ražotāja identifikācija: PW
Optiskā klase: 1
Simbols mehāniskai izturībai: F / B / FT / BT
Izturība pret virsmas bojājumiem, smalkajām daļiņām (pēc izvēles): K
Izturība pret aizsvīšanu (izvēles): N
Rāmja marķējums:
Ražotāja identifikācija: PW
Atbilst standartam : EN166
Izmantošanai - šķidrumu šļakatas / putekļu daļiņu / gāzes un smalkās
daļiņas 3/4/5 (pēc izvēles)
Simbols triecienam / ekstremālās temperatūras: F / B / FT / BT
BRĪDINĀJUMS
Ja ultravioleto staru filtriem, metināšanas filtriem vai infrasarkano staru
filtriem ir nepieciešama uzlabota krāsu atpazīšana, tad izvēlētais acu
aizsargs tūlīt pēc skalas numura koda ir jāmarķē ar burtu C, t.i., 2C-ēnā,
4C-ēnā, 5C. Ja koda numuram nav burta C, tad ultravioletie filtri,
metināšanas filtri vai infrasarkanie filtri, krāsu uztvere var būt traucēta.
Ja ir nepieciešama aizsardzība pret augstām ātruma daļiņām ekstremālās
temperatūras, tad izvēlētais acu aizsargs jāapzīmē ar burtu T uzreiz pēc
ietekmes, t.i. FT, BT vai AT. Ja ietekmes burts nav seko burts T tad acu
aizsargs drīkst izmantot tikai pret ātrgaitas daļiņām istabas temperatūrā.
Acu aizsargi pret augstām ātruma daļiņām valkājot virs standarta
optiskām brillēm var ietekmēt, tādējādi radot apdraudējumu lietotājam
Rāmis, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiskas reakcijas jutīgiem
cilvēkiem; ja tas tā ir, jākonsultējas ar ārstu par ieteikumiem.
Nav piederumi, rezerves daļas nav pieejamas.

Izmantošanas jomas:
Kods
Nav

Apzīmējums
Pamata

Lietošanas jomas apraksts
Neprecizēti mehāniskie apdraudējumi un briesmas, kas rodas no ultravioletās,
redzamās, infrasarkanās un saules starojuma.
Šķidrums (pilieni vai šļakatas)
Putekļi ar daļiņu izmēru> 5μm
Gāzes, tvaiki, aerosoli, dūmi un putekļi ar daļiņu izmēru <5μm
Elektriskā loka elektrisko iekārtu īssavienojums
Izkausēta metāla šļakatas un karstu cietvielu iekļūšana

3
4
5
8
9

Šķidrumi
Lielas putekļu daļiņas
Gāzes un smalkas putekļu daļiņas
Īsslēguma elektriskais lauks
Kausēts metāls

Kods
S
F
B
A
FT
BT

Mehāniskās izturības prasības
Uzlabots robustums
Zema trieciena ietekme
Vidēja trieciena ietekme
Augsta trieciena ietekme
Zema enerģijas ietekme ekstremālās temperatūrās
Vidēja trieciena ietekme ekstremālās temperatūrās

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

(Ø 22 mm / 5.1 m/s)
(Ø6 mm / 45 m/s)
(Ø6 mm / 120 m/s)
(Ø6 mm / 190 m/s)
-5°C / +55°C
-5°C / +55°C

