
SE

Tillverkare
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Namn och adress till anmält organ som har utfärdat Ec-certificat
INSPEC International Ltd 
Anmält artikel nr 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

ANVÄNDAR INFORMATION

MODELLER: PW98 
(PS94 MESH VISOR + CARRIER PS58)

skyddsglas ögon i överensstämmelse med de väsentliga 
kraven i regel EU 2016/425 och med de allmänna kraven i 
standarden EN166: 2001 och EN1731: 2006

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Denna ansiktssköld ger inte obegränsat ansiktsskydd. För ditt 
eget skydd läs dessa anvisningar helt innan du använder detta 
ansiktsskydd
FÖRVARING
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.
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:
MÄRKNINGAR
PW: Tillverkarens identifiering

: CE-märkning
EN1731: Antalet av standarden som produkten uppfyller (i 
förekommande fall - för nätverksvisare)
F: Symbol för skydd mot påverkan på låg energi (45m / s).

MONTERINGSANVISNING
Montera visirfästarmarna i plasthållaren. Tryck in hållarna i slitsarna 
på båda sidor om hjälmen (höger och vänster). Dra ned vesiret ner 
över säkerhetshjälmens framsida vilar på hjälmens främre topp
TILLBÖRIGHETER OCH RESERVDELAR
Denna nätskydds vesir(PS94) är lämplig att monteras på 
säkerhetshjälm, modeller PW54 och PW55 och hållare PS58 och 
öronskydd modell PW47 och PS47
Hållare PS58 kan ersättas enligt instruktionerna nedan:
1) Skärmens hållarmar har 1 utskjutande hållare
2) Sätt in hållararmarnas ände i hålen på kontaktfliken.
3) Sätt in det komplett i spåret som finns på vardera sidan av 
säkerhetshjälmen. (SE BILDER)
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
Detta nätskyddsskydd skyddar inte mot flytande stänk, smält metall, 
heta fasta ämnen, elektriska faror, infraröd och ultraviolett strålning.
Vi rekommenderar användaren att välja visir som är mer anpassad 
för en specifik applikation. ska inte användas när det finns en 
förutsebar risk för hårda eller skarpa flygpartiklar.
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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