
Информации 
за корисникот  

MK

Овој производ е дизајниран да обезбеди одредена заштита 
од контакт со воздушни капки што можат да претставуваат 
биолошка опасност.
Сепак, секогаш запомнете дека ниту еден предмет на ЛСЗ не може 
да обезбеди целосна заштита и секогаш мора да се внимава при 
вршење на активност поврзана со ризик.
Никогаш не го користете визирот за заштита од други опасности за 
кој не е тестиран и дизајниран.
ПЕРФОРМАНСИ И ОГРАНИЧУВАЊА ПРИ КОРИСТЕЊЕ
Овие производи се тестирани во согласност со EN 166: 2001
Клаузули: 6 ; Дизајн; 7.1.1 ; Видно поле; 7.1.2.1 ; Рефрактивни 
сили; 7.1.2.2 ; Преносливост; 7.1.2.3 ; Дифузија на светлина; 
7.1.3; Квалитет на материјалите; 7.1.5.1 ; Стабилност на повисока 
температура; 7.1.7 ; Отпорност на палење; 7.2.4 ; Капки и 
прскања на течности
СКЛОПУВАЊЕ И ГОЛЕМИНА
При местење , погледнете ги упатствата за користење. Носете само 
производи со соодветна големина што се правилно прилагодени. 
Производите кои се премногу лабави може да не останат на место 
и ако се премногу затегнати, ќе  Ви бидат непријатни.
КОМПАТИБИЛНОСТ
За да се оптимизира заштитата, ќе биде потребно да се користат 
овие производи со соодветни ракавици / наметки / маски. Во 
овој случај, пред да извршите активност поврзана со ризик, 
консултирајте се со добавувачот или претпоставениот за да се 
осигурате дека сите Ваши заштитни производи се компатибилни и 
соодветни за Вашата апликација.
ВНИМАНИЕ
Делови од визирот што доаѓаат во контакт со Вашата кожа може 
да доведат до алергиски реакции. Во овој случај, прекинете ја 
употребата и побарајте совет од лекар.
ЧУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ
Кога не се користи, чувајте го визирот на добро проветрено 
место, далеку од ектремни температури. Никогаш не ставајте 
тешки предмети над него. Ако е можно, избегнувајте прекумерно 
преклопување и по можност чувајте го вертикално да виси. Ако 
производот е влажен, оставете го да се исуши целосно пред да го 
ставите во складиште. Ве молиме, чувајте го производот на темно 
место далеку од сончева светлина кога не се користи.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Овој визир има рок на траење од 3 години. Животниот век ќе 
зависи од условите за употреба, но визирот треба да се отстрани и 
да се замени ако е лошо изгребан или оштетен на начин што
овозможува безбедно користење
ПОПРАВКА
Ако визирот се оштети, НЕ обезбедува оптимално ниво на 
заштита, и затоа треба веднаш да се замени или никогаш не 
користете го оштетениот производ. Доколку се сомневате, 
секогаш консултирајте се со производителот пред да се обидете 
да направите поправка.
ЧИСТЕЊЕ
Користете го само следниов препорачан третман за чистење -
Исплакнете со топла вода и сапуница НИКОГАШ не користете 

средства за чистење врз основа на растворувачи.
Ножеви или други остри алатки, абразивни или силно алкални 
детергенти, растворувачи, оловен бензен и јаглерод тетрахлорид 
не треба да се користат.
Користете крпа од микрофибер која е едноставно навлажнета 
со вода.
Во случај на поголемо натрупување на нечистотија или масни 
дамки, користете средства за чистење или растворувачи без 
ацетон - и без бензин.
Забелешка:  Сето горенаведеното се однесува само на 
надворешниот дел од визирот каде што не е нанесен слој 
против магла.
Препораките за КОВИД 19 се сите вработени во сите индустрии 
да го мијат визирот на крајот од работниот ден само со топла 
вода и сапуница.
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ
Производот е обележан со:
i.Знакот CE покажува дека производот ги исполнува условите од 
регулативата за ЛЗС (ЕУ) 2016/425.
ii. Идентификација на производителот и шифра на производот / 
Број на производот.
iii. Пиктограмот во книгата покажува да се прочитаат овие насоки

ПРОИЗВОДИТЕЛ
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Име и адреса на овластеното тело што издава EC сертификација
Овластено тело: Модул  B и C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Република Ирска (Овластено тело 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 микрони APET визир (100) 

Овие производи се класифицирани како категорија III лични заштитни средства (ЛЗС) според Европската 
регулатива за ЛЗС (ЕУ) 2016/425 и се покажа дека се усогласени со оваа регулатива преку ограничено 
тестирање со хармонизираниот европски стандард EN 166: 2001 (види подолу).

2. Вметнете ги јазичињата на лентата за на глава во 
процепите на  визирот.

3. Користејќи јазичиња и дупките во ременот, прилагодете го 
ременот според саканата големина.

1. Свиткајте ги јазичињата на лентата за на глава како што 
е прикажано

МЕСТЕЊЕ ДИЈАГРАМ

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


