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Producent: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej, która wydała certyfikat

NAGŁOWIA /WIZJERKI/OPRAWA WIZJERKI

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ochronnik wzroku zgodny z zasadniczymi wymogami 
Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z ogólnymi wymogami 
Normy EN166:2001.  (oraz EN1731:2006, gdy ma to 
zastosowanie)
UWAGA
Ta osłona twarzy nie oferuje nieograniczonej ochrony. Dla własnego 
bezpieczeństwa należy zawsze dokładnie przeczytać całą Instrukcję 
przed założeniem tej osłony twarzy.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT 
Produkt nie będący w użyciu powinien być składowany w suchym 
i czystym woreczku foliowym lub w specjalnym futerale, o ile jest 
dostępny. Należy unikać kontaktów z przedmiotami twardymi 
lub ostrymi, aby uniknąć uszkodzenia ochronnika i znacznego 
zmniejszenia poziomu ochrony. Transportuj daszki i osłony osłony w 
oryginalnym opakowaniu (torebka foliowa lub pudełko).
INSTRUKCJA UŻYCIA
Ta osłona została zaprojektowana dla ochrony indywidualnej. Należy 
ją nosić przez cały czas pracy w warunkach zagrożenia. W przypadku 
wystąpienia zawrotów głowy lub podrażnień należy natychmiast 
opuścić strefę zagrożenia. Należy to również uczynić w przypadku 
uszkodzenia produktu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
W celu utrzymania wizjerki w dobrym stanie należy:
1. Czyścić i płukać wizjerkę z ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i suszyć 
delikatną ściereczką. Nie wolno stosować materiałów żrących.

ZASTOSOWANIE
Ta ochrona twarzy została zaprojektowana do ochrony przed 
uderzeniami mechanicznymi lub odpryskami cieczy. Wizjerka i jej 
oprawa zostały oznakowane serią numerów i symboli oznaczających 
producenta, obszar zastosowania oraz parametry ochrony i 
wytrzymałości. Informacje o oznakowaniu na wizjerce i oprawie 
przedstawiono poniżej. 
OZNAKOWANIE NA SZYBCE:
PW: Identyfikacja Producenta
1: Klasa optyczna
A: Symbol ochrony przed uderzeniem o wysokiej energii (190 m/s)
B: Symbol ochrony przed uderzeniem o średniej energii (120m/s).
F: Symbol ochrony przed uderzeniem o niskiej energii (45m/s).
S: Symbol ochrony oznaczający zwiększoną trwałość - minimalna 
ochrona przed uderzeniem (5,1m/s).
T: Symbol ochrony przed uderzeniem w ekstremalnych temperaturach 
(-5°C / +55°C) - OPCJA 

  :Oznakowanie świadczące o certyfikacji CE 

OZNAKOWANIE NA OPRAWIE:
PW: Identyfikacja Producenta
EN 166: Norma, której parametry ten produkt spełnia
EN1731: Norma, której parametry ten produkt spełnia (dotyczy 
wizjerek siatkowych)
A: Symbol ochrony przed uderzeniem o wysokiej energii (190 m/s)
B: Symbol ochrony przed uderzeniem o średniej energii (120m/s).
F: Symbol ochrony przed uderzeniem o niskiej energii (45m/s).
S: Symbol ochrony oznaczający zwiększoną trwałość - minimalna 
ochrona przed uderzeniem (5,1m/s).
T: Symbol ochrony przed uderzeniem w ekstremalnych temperaturach 
(-5°C / +55°C) - OPCJA- 

3: Obszar zastosowania - Symbol ochrony przed kroplami i 
odpryskami cieczy.

  : Oznakowanie świadczące o certyfikacji CE
Jeżeli wymagana jest ochrona przed cząstkami o wysokiej prędkości w 
ekstremalnych temperaturach, środek ochrony musi być oznakowany 
literą T bezpośrednio po literze odnoszącej się do uderzenia, na przykład 
FT, BT lub AT. Jeżeli po literze odnoszącej się do uderzenia nie ma litery 
T, produkt może być używany do ochrony przed cząstkami o wysokiej 
prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej. 
WYMIANA CZĘŚCI ZAPASOWYCH, AKCESORIA I INSTRUKCJA 
DOPASOWANIA
PW90/PW91/PW93/PW96 - Należy używać jedynie oryginalnych 
części zapasowych. W celu wymiany wizjerki należy zawsze upewnić 
się, że nowa wizjerka posiada właściwe i kompatybilne oznakowanie. 
Wizjerka jest mocowana przy pomocy 5 obracających się zaczepów 
umieszczonych na nagłowiu. Należy je przekręcić w taki sposób, aby 
można było wyjąc wizjerkę z nagłowia. Następnie należy założyć 
nową wizjerkę skierowaną w dół w stosunku do nagłowia i ponownie 
przekręcić zaczepy w taki sposób, aby wizjerka została zablokowana. Po 
założeniu wizjerki należy usunąć z niej folię zabezpieczającą.
OKRES UŻYTKOWANIA
Należy regularnie sprawdzać stan wizjerki w celu wykrycia uszkodzeń. 
W przypadku stwierdzenia jej kruchości, należy ją natychmiast 
wymienić.Wizjerka nie posiada daty ważności, jednak powinna zostać 
wymieniona wtedy, gdy wystąpią przerwy w siatce lub gdy zostanie 
ona tak zanieczyszczona brudem lub innymi elementami, że nie można 
będzie ich usunąć.
OSTRZEŻENIE:
Ten produkt chroni przed uderzeniami o umiarkowanej sile i NIE jest 
niezniszczalny.
Ten produkt nie może być modyfikowany albo zmieniany.
Wizjerka zarysowana, pęknięta lub uszkodzona nie oferuje pełnej 
ochrony i powinna zostać natychmiast wymieniona.
Należy zawsze skonsultować się z osobą odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo pracy lub z bezpośrednim przełożonym odnośnie 
odpowiedniości tego produktu do konkretnych warunków pracy. Należy 
również sprawdzić to w odpowiedniej Normie EU.
Materiały wchodzące w kontakt ze skórą użytkownika mogą w 
szczególnych przypadkach spowodować reakcje alergiczne u osób 
uczulonych.
Oznakowanie na wizjerce / siatce i jej zaczepie lub oprawie musi być 
jednakowe i zgodne z zamierzonym rodzajem i poziomem ochrony. 
Przykładowo oznakowanie F powinno występować zarówno na 
wizjerce / siatce, jak i na oprawie, aby zestaw chronił przed uderzeniem 
o niskiej energii.
Jeżeli oznakowanie F, B i A nie jest takie samo na oprawce i na szybce 
należy zawsze przyjąć, że poziom ochrony dla zestawu jest taki, jak 
najniższy poziom z tych oznakowań.
UTYLIZACJA
Nagłowie, oprawa i wizjerka są zanieczyszczane w trakcie pracy przez 
brud, pyły, ciecze itp.. Nie mogą zostać poddane recyklingowi. Należy 
je zutylizować w taki sposób jak odpady stałe zgodnie z odpowiednimi 
przepisami lokalnymi.

Deklarację Zgodności można ściągnąć z
 www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 1731:2006

ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


