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Proizvajalec: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Odobreni za testiranje, Oznaka CE je izdal priglašeni organ

ZAŠČITO ZA OBRVI /VIZIR/VIZIR NOSILEC

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

Varnostna zaščita oči je v skladu z bistvenimi zahtevami iz 
Uredbe EU 2016/425 in s splošnimi zahtevami standarda 
EN166: 2001 in EN1731: 2006  ( in EN1731: 2006 kjer je 
primerno)
POZOR
Ta ščitnik za obraz ne nudi neomejenu zaščitu obraza. Za svojo 
lastno zaščito preberite ta navodila v celoti, preden uporabite to 
zaščito za lice.
SKLADIŠČENJE IN PREVOZ 
Ko ni v uporabi, je priporočljivo, da shranite ščitnik za obraz v čisti 
in suhi plastični vrečki ali gre za zaščito vizirja. Izogibajte se stiku 
s trdimi površinami ali ostrim predmetom, ki bi lahko poškodovali 
vizir in zmanjšali njegovo zaščito. Transportni vizirji in ščitniki za lok z 
originalno embalažo (poli vrečka ali škatla).
SMER ZA UPORABO:
Ta ščitnik za obraz je bil zasnovan za vašo osebno varnost. Je treba 
nositi za celotno trajanje izpostavljenosti nevarnostim, zapustite 
delovno območje, če se pojavi omotica ali draženje, ali če se vizir 
poškodovan.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:
Da bi ohranili svoj obraz v dobrem stanju:
1. Ne uporabljajte abrazivnih materialov, čiste in sperite s toplo 
milnico in osušite z mehko krpo.
2. Za čiščenje ne uporabljajte raztopin ali močnega alkohola.
PODROČJE UPORABE:
Ta ščitnik za obraz je namenjen za zaščito uporabnikvi oči in obraza 
pred poškodb zaradi mehanskih vplivov ali brizganjem tekočin. 
Vizir je označen o zaščiti obrvi in vizir z nizom številk in simbolov, 
ki označujejo proizvajalca, področje uporabe, zmogljivosti, zaščite 
in vozne lastnosti na ščitnika obraza. Ustrezne oznake na vizirju in 
okvirju so pomenili, kot sledi: 
OZNAČEVANJE OKULAJAR:
PW: Identifikacija proizvajalca.
1: Optični razred
A: Simbolizira zaščito visoke hitrosti delca, visoko porabo energije 
(190 m/s)
B: Simbolizira zaščito visoke hitrosti delca, srednje energije (120m/s).
F: Simbolizira zaščito visoke hitrosti delca, nizko porabo energije 
(45m/s).
S: Simbol zaščite pred večjo robustnost pri hitrosti (5.1m/s).
T: Odpornost na visoke hitrosti delcev pri ekstremnih temperaturah 
-5 ° C do + 55C 

  :  CE Certifikat. 

OZNAČEVANJE OKVIRJA:
PW: Identifikacija proizvajalca.
EN 166: Število standarda, ki proizvod izpolnjuje.
EN1731: Število standarda, ki proizvod izpolnjuje.
A:Simbolizira zaščito delca, visoko porabo energije (190 m/s)
B: Simbolizira zaščito delca, srednje energije (120m/s).
F: Simbolizira zaščito delca, nizko porabo energije (45m/s).

S: Simbolizira zaščito delca, večjo robustnost pri hitrosti (5.1m/s).
T: Odpornost na delcev pri ekstremnih temperaturah -5 ° C do + 55C- 
3: Simbolizira zaščito visoke hitrosti delca, Tekočine (kapljice 
ali madeži).

  :  CE Certifikat.
Če je potrebna zaščita pred delci začete z veliko hitrostjo v 
ekstremnim temperaturam, zaščitnik mora biti označen s črko T 
takoj po pisni učinka, tj FT, BT ali AT. Če črka udarca sledi črko T, mora 
se zaščitnik uporabiti samo pred delci začela pri visoki hitrosti, pri 
sobni temperaturi. 
ZAMENJAVA REZERVNIH DELOV, DODATKOV IN NAVODILA 
ZA VGRADNJO:
PW90/PW91/PW93/PW96 - Uporabljajte samo originalne 
nadomestne dele. Za zamenjavo vizirja, morate zagotoviti skladnost 
označevanja in desni vizir je nameščen. Vizir je potekal v mestu s 5 
rotacijskih posnetkov, ki se nahaja na robu zaščita za obrvi. Zviti 5 
posnetkov, tako da so vizir reže sprosti in vizir prihaja brezplačno z 
zaščitu za obrvi. Če želite namestiti nov vizir, poiščite vizir reže in 
prišlo v kolobarju 5 posnetki, nato pas posnetek glave v položaju, 
obrnjena navzdol, zaklepanje vizirja v mestu. Odstranite zaščitno 
folijo pokrovja, tako da ga lupljejte proč.
TRAJANJE UPORABE:
Redno pregledati glede poškodb. Ko je ščitnik obraz postal krhki 
vizir treba zamenjati.
Vizir načeloma nima datuma zastarelosti. Vendar pa je potrebno 
mrežni vizir zamenjati, ko ima udrtine, ki so odprle mrežno odprtino 
ali ko jo odprtina prekrita z umazanijo ali umazanijo, ki je ni 
mogoče odstraniti.
OPOZORILO:
Ta izdelek je za zaščito obraza pred nevarnostmi zmeren učinek, 
vendar NE nezlomljivi.
Ne spreminjajte ščitnik za obraz.
Koščic ali opraskan zaslon zmanjša vizijo in resno zmanjšuje zaščito in 
ga je treba takoj zamenjati.
Vedno preverite z vodstvenega osebja, da se zagotovi ste ga deležni 
ustreznega varstva glede na delovne pogoje, se posvetujte relativne 
evropske standarde.
Materiali, ki lahko pridejo v stik s kožo uporabnika lahko povzroče 
alergične reakcije pri občutljivih posameznikih.
Oznake na vizirju in držalu za vizirje, morajo biti enake v skladu z 
načrtovano zaščito (to pomeni, da mora biti oznaka F na vizirju in 
držalu, da se potrdi odpornost proti nizki energiji).
Če simboli F, B in A niso skupni za očesne in okvirjem potem je nižja 
stopnja, ki se kot podpisana s popolno oči zaščito.
ODSTRANITEV:
Kot so zaščita za obrvi, vizir in njegove sestavne dele veljajo 
umazanijo, prah in tekočine, itd ni mogoče reciklirati. Če je izdelek, 
ki se prodaja, je treba odstraniti kot trdnih odpadkov. Glej predpise 
lokalnih oblasti za nasvet odstranjevanje in lokacijah.

Prenesite izjavo o skladnosti 
@ www.portwest.com/izjave
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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)


