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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

МОДЕЛИ: PW98 
(PS94 MESH VISOR + CARRIER PS58)

Заштита на заштитата на очите, во согласност со 
суштествените барања од Регулативата ЕУ 2016/425 
и со општите барања на стандардот EN166: 2001 и 
EN1731: 2006

ВНИМАНИЕ
Овој штит за лице не обезбедува неограничена заштита на 
лицето. За ваша безбедност прочитајте ги внимателно овие 
упатства пред да ја користите заштитата за лице.
НАЧИН НА ЧУВАЊЕ
Кога не е во употреба, не го користите, се препорачува да го 
чувате штитот за лицето во чиста и сува поли-торба или кутија 
за заштита на стакло. Избегнувајте контакт со тврди површини 
или остар предмет што може да го оштети стаклото и да ја 
намали неговата заштита.
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Овој штит за лице е дизајниран за вашата лична безбедност. 
Тој мора да се носи за целото времетраење на изложеноста 
на опасности, напуштете ја работната област ако се појави 
вртоглавица или иритација, или ако штитот за лице станува 
оштетен.
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
За да остане штитот за лице во добра состојба:
1. Не користете абразивни материјали, чистете и исплакнете со 
топла вода со сапуница и исушете со мека крпа.
2.Не користете растворувачи или силен алкохол за чистење.
ПОЛЕ НА УПОТРЕБА
Штитот за лице е дизајниран за заштита на корисникот од 
повреди на очите и лицето преку механички удар или прскање 
со течности. Штитот за лице е обележан на горниот дел со 
бројот на серијата и симболи за да укаже на производителот, 
полето на употреба, можности за заштита и карактеристиките 
на заштитникот за лице. Соодветните ознаки на очната рамка 
се означени со:
ОЗНАКИ
PW: Шифра на производителот

: CE сертификација
EN1731: Број на стандардот, кој ги исполнува производ (каде 
што е применливо – мрежа за визирот)
F: Симбол за заштита од нискo влијание на енергија (45m /s).
УПОТРЕБА НА УПОТРЕБА
Прицврстете ги држачите за прицврстување во пластичниот 
држач. Притиснете ги држачите во отворите на двете страни 

на шлемот (десно и лево). Повлечете го визирот надолу според 
предниот дел на заштитниот шлем додека рамката не се 
постави на врвот на шлемот
КОМПАТИБИЛНОСТ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ:
Овој решетник со висина (PS94) е погоден за монтирање на 
заштитните кациги модели PW54 и PW55 со носачи PS58 и 
мозочни бранови за монтирање на шлемот модел PW47 и PS47
Превозникот PS58 може да се замени со следниве инструкции 
подолу:
1) Крај на рацете на држачот на екранот има 1 испакнати 
столпчиња
2) Вметнете го крајот на рацете на држачот во дупките на 
вратичката на конекторот.
3) Вметнете го целосниот агрегат во слотот на секоја страна од 
безбедносниот шлем. (Видете ги сликите)
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА УПОТРЕБА
Редовно проверувајте од оштетувања. Кога заштитникот за лице 
стане кршлив треба да биде заменет.
Општо земено, не постои датум на застареност за визирот. 
Меѓутоа, заштитните очила треба да се заменат кога ќе 
се задржат на вдлабнатини кои ги отворија решетките за 
решетката или кога отворите се прекриени со нечистотија или 
нечистотија што не можат да се отстранат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Оваа решетка не заштитува од распрскување на течноста, 
стопениот метал, врели материи, електрични опасности, 
инфрацрвени и ултравиолетови зрачења.
Препорачуваме корисникот да го избере визирот повеќе 
адаптиран за одредена апликација; S не треба да се користи 
кога постои предвидлив ризик од било какви тешки или остри 
летачки честички. Ознаките на држачот на визирот и на визирот 
мора да бидат исти во согласност со наменетата заштита (т.е. 
ознаката F треба да биде на визирот и држачот, за да се потврди 
отпорноста на ниска енергија).
Ако симболите F, В и А не се заеднички и за окуларна рамка и за 
рамката, тогаш заштитата е на пониско ниво. Симболите треба 
да бидат содржани за да биде комплетната заштитата за очите.
ОТСТРАНУВАЊЕ
Ако рамката на челото, визирот и неговите компоненти се 
предмет на нечистотија, прашина и течности, итн. не можат 
да се рециклираат. Ако производот не е за употреба, треба да 
се отстрани како отпад. Ве молиме погледнете ги прописите 
на локалната власт за регулативите за отстранување на овој 
отпад и локации.

Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations
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