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Produsenten
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Navn og adresse til kontrollorganet som utstedte EC-sertifikatet:
INSPEC International Ltd 
Kontrollorgan nr.: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

BRUKERINFORMASJON

MODELLER: PW98  
(NETTINGSVISIR OG HOLDER)

Øyevern oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 
EU 2016/425 og med de generelle kravene i standarden 
EN166:2001 og EN1731:2006

FORSIKTIG
Denne ansiktsskjermen gir ikke ubegrenset ansiktsvern. For din egen 
sikkerhet og beskyttelse bør du lese disse anvisninger helt før du 
bruker dette ansiktsvernet.
OPPBEVARING
Når ikke i bruk anbefales det å lagre ansiktsskjermen i en ren og tørr 
polybag eller en eske for å beskyttet visiret.
Unngå kontakt med harde overflater eller skarpe gjenstander som 
kan skade visiret og redusere dets verneevenene.
BRUKSANVISNING
Denne ansiktsskjermen er designet for din personlige sikkerhet. Den 
må brukes i løpet av hele perioden hvor du er utsatt for risiko. Forlat 
arbeidsområdet hvis du føler deg svimmel, ved irritasjon eller hvis 
ansiktsskjermen blir skadet.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å holde ansiktsskjermen i god tilstand:
1. Ikke bruk slipende materialer, rengjør og skyll med varmt 
såpevann og tørk med en myk klut.
2. Bruk ikke løsemidler eller streke alkoholløsninger til rengjøring.
BRUKSOMRÅDE
Denne ansiktsskjermen er designet for å beskytte brukeren 
fra øye- og ansiktsskader fra mekaniske slag/støt eller 
væskesprut. Ansiktsskjermen har et antall tall og symboler på 
brynbeskyttelsen og visiret for å angi produsenten, bruksområder, 
beskyttelseskapasiteten og ytelsesegenskaper av ansiktskjermen. 
Gjeldende merker på visiret og rammen er som følger:
MERKER
PW: produsentidentifikasjon

: CE-sertifikatmerket
EN1731: Standardnummer som produktet oppfyller (hvor 
anvendelig – for nettingsvisirer)
F: Symbol for beskyttelse mot lavenergi slag (45 m/s)

MONTERINGSANVISNING
Sett armene til visirfestene inn i plastholderen. Trykk festene inn i 
sporet på begge sider av hjelmen (høyre og venstre). Trekk visiret 
nedover forsiden av vernehjelmen til rammen hviler på fremre 
utstikket på hjelmen.
KOMPATIBILITET OG RESERVEDELER
Dette nettingsvisiret (PS94) er egnet for montering på vernehjelmer 
av modell PW54 og PE55 med holder PS58 og hjelmmontering for 
øreklokker av modell PW47 og PS47
Holderen PS58 skal byttes ut i henhold med anvisningene nedenfor:
1) Enden av armene til skjermholderen har 1 fremstikkende pinne
2) Sett enden av armene til holderen inn i hullet på 
tilkoblingsklaffen.
3) Sett ferdig montering inn i sporet på hver side av vernehjelmen. 
(SEE BILDENE)
VARIGHET AV BRUK
Inspiser regelmessig for skader. Hvis ansiktsskjermen har blitt skjørt 
skal visiret byttes ut.
Vanligvis er det ingen utløpsdato for visir. Men nettingsvisir skal 
byttes ut når de har fått bulker som har laget hull i nettingen, 
eller når maskene i nettingen er fulle av skitt og smuss som ikke 
lar seg fjerne.
ADVARSEL:
Dette nettingsvisiret gir intet vern mot væskesprut, smeltet metall, 
varme faststoffer, elektriske risiko, infrarøde og ultrafiolette stråler.
Vi anbefaler bruker til å velge et visir tilpasset et bestemt 
bruksområde. S skal ikke brukes hvor det er en forutsigbar risiko for 
harde eller skarpe flygende gjenstander.
Markeringer på både visiret og visirholderen skal være det samme i 
henhold til tiltenkt vern (f.eks. F-merket skal finnes både på visiret 
og holderen slik at motstand mot lavenergi slag er bekreftet).
Hvis symbolene F, B og A ikke er både på okularet (visir) og på 
rammen må den laveste beskyttelsesgraden tildeles til hele 
øyevernet.
DEPONERING
Da brynbeskyttelsen, visiret og dets komponenter er utsatt for 
skitt, støv og væsker m.m. kan de ikke resirkuleres. Hvis produktet 
skal kastes, skal det kastes som solid avfall. Skal kastes i tråd med 
lokale avfallsregler.

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations
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