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Tillverkare: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Namn och adress till anmält organ som har utfärdat Ec-certificat

ÖVERLIGGARE /VISIR/VISI ANVÄNDARE

ANVÄNDAR INFORMATION

Skyddsglasögon överensstämmelse med de väsentliga 
kraven i regel EU 2016/425 och med de allmänna kraven 
i standarden EN166: 2001  (och EN1731: 2006, om tillämpligt)
försiktighetsåtgärder
Denna ansiktssköld ger inte obegränsat ansiktsskydd. För ditt 
eget skydd läs dessa anvisningar helt innan du använder detta 
ansiktsskydd
LAGRING OCH TRANSPORT 
När det inte används, rekommenderas att förvara ansiktsskärmen 
i en ren och torr polybag eller ett skydd för visirskydd. Undvik 
kontakt med hårda ytor eller skarpa föremål som kan skada 
visiret och minska skyddet. Transportvisirer och bågsskydd med 
originalförpackning (poly-väska eller låda).
INSTUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
Denna ansiktssköld har utformats för din personliga säkerhet. 
Det måste bäras under hela exponeringsperioden för risker, 
lämna arbetsområdet om yrsel eller irritation uppstår eller om 
ansiktsskärmen skadas.
Rengöring och underhåll
Att Rengöra ansikt skyddet förbättras kvallitet
1. Använd inte slipmedel, rengör och skölj i varmt tvålvatten och 
torka med mjuk trasa.
2. Använd inte lösningsmedel eller stark alkohol för att rengöra.
ANVÄNDNINGS OMRÅDE
Denna ansiktssköld är utformad för att skydda användaren mot 
ögon- och ansiktsskador genom mekaniska stötar eller sprutvätskor. 
Ansiktsskärmen är märkt på pannskydd och visir med en rad siffror 
och symboler för att indikera tillverkaren, användningsområdet, 
skyddsfunktionerna och prestandaegenskaperna hos ansiktsskyddet. 
Lämpliga markeringar på okular och ram betecknas som följer: 
MARKERING AV OKULÄR:
PW: Tillverkarens identifiering
1: optisk klass
A: Symbol för skydd mot hög energipåverkan (190 m / s)
B: Symbol för skydd mot medium energipåverkan (120m / s)
F: Symbol för skydd mot påverkan på låg energi (45m / s).
S: Symbol för skydd mot ökad robusthet -minimal slagmotstånd 
(5,1 m / s).
T: Symbol för slag vid extrema temperaturer (-5 ° C / + 55 ° 
C) - OPTIONELL 

  :  CE-märkning 

MÄRKNING AV SKYDD
PW: Tillverkarens identifiering
EN 166: Antal av standarden som produkten uppfyller
EN1731: Antalet av standarden som produkten uppfyller (i 
förekommande fall - för nätverksvisare)
A: Symbol för skydd mot hög energipåverkan (190 m
B: Symbol för skydd mot medium energipåverkan (120m / s).
F: Symbol för skydd mot påverkan på låg energi (45m / s).
S: Symbol för skydd mot ökad robusthet -minimal slagmotstånd 
(5,1 m / s).

T: Symbol för slag vid extrema temperaturer (-5 ° C / + 55 ° 
C) - OPTIONELL- 
3: Användningsområde - Symbol för skydd mot droppar och 
stänk av vätska.

  : CE-märkning
Om skydd mot partiklar som startas med hög hastighet till extrema 
temperaturer krävs, måste skyddet märkas med bokstaven T 
omedelbart efter anslaget, dvs FT, BT eller AT. Om brevet inte följs 
av bokstaven T, måste skyddet endast användas mot partiklar som 
startas med hög hastighet vid rumstemperatur 
BYTELSE AV RESERVDELAR, TILLBEHÖR OCH ANVISNINGAR 
FÖR MONTERING 
PW90/PW91/PW93/PW96 - Använd endast original reservdelar. För 
att ersätta visiret bör du se till att markeringen är kompatibel och att 
rätt visir är monterad. Visiret hölls på plats med 5 rotationsklämmor, 
som befinner sig på kanten av bryggan. Vrid de 5 clipsen så att 
visirplatserna släpps och visiret kommer fri från browguard. För 
att passa en ny visir, lokalisera visirplatserna och placera över de 
5 rotationsklämmorna, vrid klipphuvudbandet i ett nedåtriktat 
läge, lås visiret på plats. Ta bort skyddsfilmskyddet genom att 
peeling bort det.
användningsperiod
Kontrollera regelbundet skador. När ansiktsskyddet har blivit sprött 
bör ansiktssköld ersättas.
Generally there is no obsolescence date for a visor . However mesh 
visors should be replaced when they sustained dents that had 
opened the mesh apertures or when the apertures are covered with 
dirt or grime that cannot be removed.
VARNING
Denna produkt är för ansiktsskydd mot måttlig påverkan, men 
inte obrännbar.
Ändra eller ändra inte ansiktsskydd.
Skrapad eller repad skärm minskar synen och sänker skyddet 
allvarligt och bör omedelbart bytas ut.
Kontrollera alltid med tillsynspersonal för att du ska få rätt skydd i 
förhållande till arbetsförhållandena, konsultera relativa europeiska 
standarder.
De material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka 
allergiska reaktioner mot mottagliga individer.
Märkningar på både visir och visirhållare måste vara desamma i 
enlighet med avsedd skydd (dvs F-märkning bör vara på både visir 
och hållare för att motståndet mot låg energi ska kunna bekräftas).
Om symbolerna F, B och A inte är gemensamma för både okularet 
och ramen är det den lägre nivån som ska vara som undertecknad på 
det kompletta ögonskyddet.
FÖRFOGANDE
Eftersom browguard, visir och dess komponenter är föremål 
för smuts, damm och vätskor etc. De kan inte återvinnas. Om 
produkten ska kasseras ska den kasseras som fast avfall. Se lokala 
myndighetsbestämmelser för bortskaffningsråd och platser.

Ladda ner försäkran om överensstämmelse 
@ 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)


