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INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MODELE: PW98 (PS94 OSŁONA SIATKOWA  
+ UCHWYT WIZJERKI PS58)

Ochronnik wzroku zgodny z zasadniczymi wymogami 
Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z ogólnymi wymogami 
Norm EN166:2001 i EN1731:2006

UWAGA
Ta osłona twarzy nie oferuje nieograniczonej ochrony. Dla własnego 
bezpieczeństwa należy zawsze dokładnie przeczytać całą Instrukcję 
przed założeniem tej osłony twarzy.
SKŁADOWANIE
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.
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.
2. Nie wolno używać rozpuszczalników lub silnych alkoholi do 
czyszczenia produktu.
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.
OZNAKOWANIA
PW: Identyfikacja Producenta

Oznakowanie świadczące o certyfikacji CE
EN1731: Norma, której parametry ten produkt spełnia (dotyczy 
wizjerek siatkowych)
F: Symbol ochrony przed uderzeniem o niskiej energii (45m/s).

INSTRUKCJA DOPASOWANIA
Należy włożyć ochronnik w plastikowy uchwyt, a następnie 
wepchnąć go w otwory na obu bokach hełmu. Po wykonaniu tych 
czynności należy obniżyć siatkę na przednią część hełmu tak, aby jej 
górna część oparła się na daszku.
ZGODNOŚĆ I CZĘŚĆI ZAPASOWE
Ta ochrona siatkowa (PS94) pasuje do przemysłowych hełmów 
ochronnych PW54 i PW55 z adaptatorem PS58 oraz z ochronnikami 
słuchu PW47 i PS47.
Uchwyt PS58 powinien zostać wymieniony zgodnie z poniższą 
instrukcją.
1) Koniec ramienia uchwytu ma 1 wystający kołek.
2) Włóż końce ramion w otwory na elemencie łączącym.
3) Włóż kompletny zestaw do gniazda znajdującego się po obu 
stronach kasku ochronnego. (PATRZ NA OBRAZY)
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:
Ta wizjerka siatkowa nie chroni przed odpryskami cieczy, stopionym 
metalem, przedmiotami gorącymi, zagrożeniem elektrycznym oraz 
promieniowaniem podczerwonym lub nadfioletowym.
Zalecamy użytkownikowi dobór takiej wizjerki, jaka najbardziej 
odpowiada konkretnym warunkom pracy. Siatka nie powinna być 
używana w przypadku zagrożenia pochodzącego od twardych lub 
ostrych cząstek lotnych.
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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