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De producent
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Naam & Adres van de notified body die het EC certificaat heeft uitgegeven:
INSPEC International Ltd 
Notified Body nummer: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

MODELLEN: PW98 
(PS94 GAAS SCHERM + DRAGER PS58)
Veiligheid Oogbescherming voldoet aan de essentiële 
vereisten van Verordening EU 2016/425 en aan de algemene 
vereisten van norm EN166: 2001 en EN1731: 2006
WAARSCHUWING:
Dit gelaatsscherm biedt geen ongelimiteerde gezichtsbescherming. 
Lees voor uw eigen bescherming deze instructies volledig voordat u 
gebruikt maakt van deze gezichtsbescherming.
OPSLAG: Op het moment dat u het gelaatsscherm niet gebruikt, 
wordt het aanbevolen om het gelaatsscherm in een schone en 
droge plastic verpakking of speciale koffer voor vizierbescherming 
te bewaren. Vermijd contact met harde oppervlakken of scherpe 
voorwerpen die het vizier kunnen beschadigen en de bescherming 
ervan kunnen verminderen.
GEBRUIKERSINSTRUCTIE
Dit gelaatsscherm is ontworpen voor uw persoonlijke veiligheid. 
Het moet de hele tijd gedurende blootstelling aan mogelijke risico’s 
gedragen worden. Verlaat het werkgebied onmiddellijk in geval van 
duizeligheid of irritatie, of al  
het gelaatsscherm beschadigd raakt.
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
Om uw gelaatsscherm in goede conditie te houden:
1. Gebruik geen schuurmiddelen, maak schoon met een warm 
zeepwater en spoel af met schoon water. Droog maken met een 
zachte doek.
2. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke alcohol ter reiniging.
INZETGEBIED
Dit gelaatsmasker is onworpen om te beschermen tegen 
oog- en gezichtsverwondingen door een mechanische impactof 
vloeibare spatten. Dit gelaatsscherm is gemarkeerd op de 
wenkbrauwbeschermer en het vizier door middel van eenserie 
nummers en symbolen die aangeeft wie de producent is, het 
inzetgebied, de beschermingscapaciteiten en prestatie referenties. 
Markeringen voor oog en montuur zijn als volgt aangegeven:
MARKERINGEN
PW: Producent identificatie

: CE certificatie markering
EN1731: Normeringsnummer waaraan het product voldoet (indien 
van toepassing - voor mesh vizieren)
F: Beschermingssymbool tegen lage energie impact (45 m/s)
PAS-INSTRUCTIES
Bevestig de vizierbevestigingsarmen in de plastic houder. Duw 

de houders in de gleuven aan beide zijden van de helm (rechts 
en links). Trek het vizier naar beneden over de voorkant van de 
veiligheidshelm totdat het frame op de voorkant van de helm rust
COMPATIBILITEIT EN RESERVE ONDERDELEN
Dit gaasvizier (PS94) is geschikt voor montage op veiligheidshelmen 
van de modellen PW54 en PW55 met drager PS58 en 
oorbeschermers voor helmbevestiging model PW47 en PS47
De drage PS58 kan worden vervangen volgens de onderstaande 
instructies:
1) Het einde van de schermhouderarmen heeft 1 uitstekend 
drukkker
2) Steek het uiteinde van de houderarmen in de gaten in de 
connectorflap.
3) Plaats het geheel in de gleuf aan beide zijden van de 
veiligheidshelm. (ZIE AFBEELDINGEN)
GEBRUIKSDUUR
Controleer regelmatig op schade. Als de bezichtsbeschermer 
beschadigd raakt dient deze vervangen te worden.
Over het algemeen is er geen verouderingdatum voor een 
vizier. Gaasvizieren moeten echter worden vervangen wanneer 
ze deuken hebben die de maasopeningen hebben vergroot of 
wanneer de openingen zijn bedekt met vuil of vuil dat niet kan 
worden verwijderd.
WAARSCHUWING:
Dit gaasvizier beschermt niet tegen vloeistofspatten, gesmolten 
metaal, hete vaste stoffen, elektrische gevaren, infrarode en 
ultraviolette straling.
We raden de gebruiker aan om een vizier meer aangepast aan 
specifieke toepassingen te selecteren; S mag niet worden gebruikt 
als er een te verwachten risico is op harde of scherpe rondvliegende 
deeltjes. Markeringen op zowel het vizier als de vizierhouder moeten 
hetzelfde zijn in overeenstemming met de beoogde bescherming 
(d.w.z. de F-markering moet op zowel het vizier en de houder zitten 
om de lage energie-inslagweerstand te bevestigen).
Als de symbolen F, B en A niet voorkomen op zowel het scherm als 
het montuur dan is het laagste niveau bescherming van toepassing.
UIT ROULATIE
Op het moment dat het vizier en de onderdelen onderworpen zijn 
aan vuil, stof, vloeistoffen enz  kunnen deze niet gerecycled worden. 
Het product moet uit roulatie genomen worden en volgens 
locale gemeentelijke verordeningen afgevoerd worden worden. 
Raadpleeg locale wetgeving over de wijze waarop en locaties waar.

Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations
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