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Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia pewnej 
ochrony przed kontaktem z unoszącymi się w powietrzu kroplami, 
które mogą stanowić zagrożenie biologiczne.
Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden ŚOI nie zapewnia 
pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas 
wykonywania czynności związanych z ryzykiem.
Nigdy nie używaj tej wizjerki do ochrony przed innymi 
zagrożeniami, dla których produkt nie został zaprojektowany lub 
nie został przetestowany.
PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Te produkty zostały przetestowane zgodnie z normą EN 166: 2001
Klauzule: 6 ; Design; 7.1.1 ; Pole widzenia; 7.1.2.1 ; Zdolności 
refrakcyjne; 7.1.2.2 ; Przepuszczalność; 7.1.2.3 ; Rozpraszanie 
światła; 7.1.3; Jakość materiałów; 7.1.5.1 ; Stabilność w 
podwyższonej temperaturze; 7.1.7 ; Odporność na zapłon; 7.2.4 ; 
Krople i rozpryski cieczy
DOPASOWANIE I WYMIARY
Aby poprawnie założyć i zdjąć produkt, zapoznaj się z instrukcją 
obsługi. Można nosić jedynie  produkty o odpowiednim rozmiarze 
i prawidłowo wyregulowane. Produkty, które są zbyt luźne, mogą 
nie pozostać na miejscu, a zbyt ciasne będą niewygodne.
ZGODNOŚĆ
Aby zoptymalizować ochronę, konieczne będzie używanie tych 
produktów z odpowiednimi rękawicami / fartuchami / maskami. 
W takim przypadku przed wykonaniem czynności związanej z 
ryzykiem należy skonsultować się z dostawcą lub przełożonym, aby 
upewnić się, że wszystkie produkty ochronne są kompatybilne i 
odpowiednie do zastosowania.
OSTRZEŻENIE
Części osłony, które mają kontakt ze skórą, mogą powodować 
reakcje alergiczne. W takim przypadku należy zaprzestać używania 
i zasięgnąć porady lekarza.
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Kiedy wizjerka nie jest używana, przechowuj ją w dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur. 
Nigdy nie stawiaj na niej ciężkich przedmiotów. Jeżeli to możliwe, 
unikaj nadmiernego składania i najlepiej przechowuj w pozycji 
wiszącej. Jeżeli produkt jest mokry, pozwól mu całkowicie 
wyschnąć przed umieszczeniem go w magazynie. Nieużywany 
produkt należy przechowywać w ciemnym miejscu, z dala od 
światła słonecznego.
STARZENIE SIĘ
Ten produkt ma okres trwałości 3 lata. Żywotność zależy od 
warunków użytkowania, ale wizjerkę należy wyrzucić i wymienić, 
jeśli jest mocno zarysowana lub uszkodzona w inny sposób,
który zapobiega bezpiecznemu użytkowaniu
NAPRAWA
Jeśli wizjerka zostanie uszkodzona, NIE zapewni optymalnego 
poziomu ochrony i dlatego należy ją natychmiast wymienić. Nigdy 
nie używaj uszkodzonego produktu. W razie wątpliwości zawsze 
skonsultuj się z producentem przed przystąpieniem do naprawy.

CZYSZCZENIE
Można stosować tylko następujące zalecane metody czyszczenia -
Spłucz ciepłą wodą z mydłem i NIGDY nie używaj środków 
czyszczących na bazie rozpuszczalników.
Nie należy używać żyletek ani innych ostrych narzędzi ściernych 
lub silnie alkalicznych detergentów, rozpuszczalników, benzyny 
ołowiowej i czterochlorku węgla.
Użyj ściereczki z mikrofibry zwilżonej po prostu wodą.
W szczególności w przypadku silniejszego zabrudzenia lub tłustych 
plam należy stosować środki czyszczące lub rozcieńczalniki nie 
zawierające acetonu i benzenu.
Uwaga:  Wszystkie powyższe dotyczą tylko zewnętrznej części 
wizjera, na której nie zastosowano powłoki przeciw zaparowaniu.
Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi COVID 19 wszyscy pracownicy 
we wszystkich branżach myją wizjerki pod koniec dnia pracy 
jedynie w ciepłej wodzie z mydłem.
OZNAKOWANIE
Produkt oznaczony jest:
i. Znak CE świadczący o tym, że wyrób spełnia wymogi 
Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI.
ii. Identyfikacja producenta i kod produktu / numer artykułu.
iii. Piktogram książki wskazujący, że należy przeczytać instrukcję
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(Jednostka Notyfikowana 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 Osłona twarzy APET 300 mikronów (100)

Te produkty zostały sklasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI) kategorii III na mocy europejskiego 
Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i wykazano ich zgodność z tym 
Rozporządzeniem poprzez ograniczone testy zgodności ze zharmonizowaną Normą europejską EN 166: 2001 
(patrz poniżej).

2. Wsuń wypustki opaski w szczeliny w przezroczystej osłonie.

3. Za pomocą wypustek i szczelin w pasku dopasuj pasek do 
pożądanego dopasowania.

1. Złóż wypustki na pasku pałąka, jak pokazano
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Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations


