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Код Ознака Опис на полето на употреба
Нема Основен Неопределено механички опасности и опасност, што произлегува од 

ултравиолетово, видливо, инфра-црвени и сончевото зрачење.
3 Течности Течност (капки или прскање)
4 Големи честички прашина Прашина со големина на честички од> 5μm
5 Гас и ситни честички прашина Гасови, пареа, спрејови, чад и прашина со големина на честички <5μm
8 Краток спој на електричен лак Електричен лак поради краток спој во електричната опрема
9 Течен метал и жешки цврсти материи Прскање на растопен метал и пенетрација на топла цврсти материи

Код Услови за машинска цврстина
S Зголемување на стабилноста  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Низок ефект на енергија (Ø6 mm / 45 m/s)
B Среден ефект на енергија (Ø6 mm / 120 m/s)
A Силен ефект на енергија (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Низок енергетски ефект на екстремни температури -5°C / +55°C
BT Среден ефект на енергија на екстремни температури -5°C / +55°C

ЗАШТИТНИ 
ОЧИЛА

Симбол за областа на употреба:

Окуларна ознака: 
Размер (кога е применливо): X-Y
(Код и размер за ултравиолетови филтри - EN170): 2-Y
(Код и размери за ултравиолетови филтри со добро препознавање 
боја - EN170): 2C-Y
(Код и размери за филтри за отсјај на сонцето за индустриска 
употреба - EN172): 5-Y
Идентификација на производителот: PW
Оптичка класа: 1
Симбол за механичка сила: F/B/FT/BT
Отпорност на површинско оштетување од ситни честички 
(опционално): K
Отпорност на магла (по избор): N 
Означување на рамката: 
Идентификација на производителот: PW
Број на стандард: EN166
Област на употреба - течни капки,прскање / честички прашина / гасови 
и ситен прав: 3/4/5 (по избор) 
Симбол за влијанија / крајности на температури: F / B / FT / BT
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
Ако е потребно зголемено препознавање на бои за ултравиолетови 
филтри, филтри за заварување или инфрацрвени филтри тогаш 
избраниот заштитник на очите треба да биде означен со буквата 
Ц веднаш по шифрата број за бројот на скалата, односно 2C-сенка, 
4C-сенка, 5C.  Ако бројот на кодот не го следи буквата C, тогаш 
ултравиолетовите филтри, филтрите за заварување или инфрацрвените 
филтри, перцепцијата на боја може да биде намалена. Доколку е 
потребна заштита од честички со висока брзината при екстреми 
температури, заштитникот за очите треба да биде означен со буквата 
Т, веднаш по ознаките FT, BT or AT. Ако ознаката за влијание не е 
проследено со буквата Т, во тој случај заштитникот за очите треба да 
се користат само за работа при честиски со висока брзина на собна 
температура. Заштитата за очи носена над стандардни офталмолошки 
очила при работа со брзи честички може да пренесе влијанија, со 
што се создава опасност за носителите. Рамката, кога е во контакт со 
кожата, може да предизвика алергиска реакција на осетливи лица; 
ако е така, треба да се консултира лекар.  Нема достапни додатоци 
и резервни делови 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
Сите овие производи се во согласност со барањата на 
Регулативата (ЕУ 2016/425) и со општите барања на стандардот 
EN166: 2001
ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА
Овој заштитник на очите е дизајниран да го заштити 
корисникот од повреди на око и лице преку механички удари. 
Мора да се носи за целото времетраење на изложеноста на 
опасности.Оставете ја работната област ако се јави вртоглавица 
или иритација, или ако штитникот на лицето се оштети.  
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој визор штитник може да понуди 
соодветна заштита само кога правилно се монтира на моделите 
на PORTWEST шлем PS55/PW55 и PS54/PW54
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ:
Овие ЛЗС пред користење треба да се проверат.  Осигурајте 
се дека заштитникот за очи цврсто се вклопува на шлемот 
и повлечете го заштитниот уред за очи за да го покриете 
просторот за очи.
Со нормално складирање и користење според корисничките 
информации, овој производ обезбедува соодветна заштита 
за 5 години. Немојте да го модифицирате штитникот за очи. 
Секое гребење или оштетување на окуларот треба веднаш да 
се замени.  Материјалот на штитникот за очи е поликарбонат, 
овој материјал нема да предизвика алергиски ефект при 
контакт со кожата. Но, на оние кои се лесно алергични, може 
да има алергиски реакции, во тој случај треба да се побара 
совет од доктор.
 СКЛАДИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Чувајте ги очилата на суво место на собна температура 
и заштитени од сончева светлина. Очила мора да се 
транспортираат со претпазливост, во оригиналното пакување. 
Избегнете удари и пад на тешки предмети врз очилата. 
Стаклото треба да се чисти со вода со сапуница и плакнете 
ги редовно; Исушете ги со мека крпа. Никогаш не чистете 
со суво триење и не користете абразивни средства за 
чистење; Дезинфицирајте ги редовно користејќи средство за 
домаќинство или медицински средства за дезинфекција и 
темелно да ја исплакнете.

ВИЗИР HEIGHT ENDURANCE

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Име и адреса на овластеното тело што има издадено ЕК 
сертификација
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Модел Код Ознака на леќата Број на стандард

PW56CL(Чиста) PW1 FT CE EN 166 
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