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Koda Oznaka Opis področja uporabe
nič Osnovna Nepoznane mehanske nevarnosti in nevarnosti ki izhajajo iz ultravijoličnega, vidnega, 

infrardečega in sončnega sevanja.
3 Tekočine Tekočina (kapljice ali pljuski)
4 Veliki prašni delci Prah z velikostjo delcev > 5 µm
5 Plin in fini prašni delci Plini, hlapi, spreji, dim in prah z velikostjo delcev < 5 µm
8 kratki stik električnega obloka Električni oblok zaradi kratkega stika na električnih napravah
9 stopljene kovine in vroče trde snovi Brizgi staljene kovine in penetracija vročih trdnih snovi

Koda Zahteve mehanske moči
S Povečana robustnost  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Udarec z malo energije (Ø6 mm / 45 m/s)
B Udarec s srednjo energijo (Ø6 mm / 120 m/s)
A Udarec z veliko energije (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Udarec z malo energije pri ektremnih temperaturah -5°C / +55°C
BT Udarec s srednjo energijo pri ektremnih temperaturah -5°C / +55°C

ZAŠČITA ZA OČI

PODATKI ZA UPORABNIKE
Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. 
Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v 
podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 
2016/425.in s splošnimi zahtevami standarda EN 166:2001 (in EN170:2002, 
EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
 
Očala hranite v suhem prostoru, pri sobni temperaturi in zaščitena pred 
sončno svetlobo. Očala je treba prevažati previdno, v originalni embalaži. 
Izogibajte se udarcem in padcem težkih predmetov na očala. Leče je treba 
čistiti z milnico ali redno izpirati; Obrišite z mehko krpo. Nikoli jih ne čistite, 
ko so suha in ne uporabljajte jedkih snovi; Redno razkužujte z uporabo 
gospodinjskega ali medicinskega razkužila in temeljito sperite.

Oznake na okularju:
Številka lestvice (kadar je to možno) X-Y
(številka kode in lestvice za ultravijolične filtre-EN170):2-Y
(številka kode in lestvice za ultravijolične filtre z dobro prepoznavnostjo 
barv-EN170):2C-Y
(številka kode in lestvice sončnih filtrov za individualno uporabo-EN172):5-Y
Oznaka proizvajalca: PW
Optični razred: 1
Simbol za mehanično moč: F/B/FT/BT
Odpornost na površinsko škodo pred finimi delci(opcijsko): K
Odpornost proti meglenju okularjev (opcijsko): N 
 
Oznaka okvirjev:
Oznaka proizvaljalca: PW
Številka standarda: EN166
Področje uporabe - pljusk tekočin/prašni delci/plini in fin prah 3/4/5 
(opcijsko) 
Simbol za udarce/skrajne temperature: F/B/FT/BT 

POZOR 

Blago je potrebno preveriti pred vsako uporabo.
Pri normalnem skladiščenju in uporabi, v skladu z 
navodili za uporabnika, ta izdelek zagotavlja ustrezno 
zaščito za 1 leto.
Komplet očal je treba zavreči, ko so opraskana, 
zdrobljena ali postanejo krhka.
Če simboli F,B in A niso enaki tako na vizirju kot tudi 
okvirju, potem se uporablja nižja stopnja za popolno 
zaščito oči.
Kadar je okvir v stiku s kožo lahko povzroči alergično 
reakcijo, pri občutljivih posameznikih
Če se zaščita za oči, pred delci z visoko hitrostjo, nosi 
preko standardnih očal za vid, lahko prenese udarce, kar 
povzroči nevarnost za uporabnika
Če je potrebna zaščita pred delci visoke hitrosti pri 
ekstremnih temperaturah, mora biti zaščita za oči 
označena s črko T, takoj za črko udarca, tj FT, BT ali AT. 
Če črki udarca ne sledi črka T, potem se naj zaščita za 
oči, pred delci visoke hitrosti, uporablja le pri sobni 
temperaturi.
Ti izdelki vključujejo filter za UV-zaščito in sončne filtre; 
Za vaše potrebe se obrnite na lokalnega prodajalca, za 
določitev ustreznega števila lestvice.
Nobeni dodatki ali nadomestni deli niso na voljo

Simbol za področje uporabe:

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave
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EN 166:2001
EN 169:2002
EN 170:2002
EN 172:1995
EN 175:1997 DIN CERTCO GMBH   Notified Body Number : 0196   

Prut-und Zertifizierungszentrum Aalen, Gartenstrabe 133,  73430 Aalen Germany.
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V.     Notified Body Number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam - Netherlands 
TESTED AND CERTIFIED BY: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, INC.
Notified Body Number 1023 Tr. Tomáše Bati 299 763 02 Zlín/ CZECH REPUBLIC

Model Ocular marking: Frame marking: The number of standard TEST HOUSE
PW22 2C-1,2 PW 1 B PW EN 166  B CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW30 2C-1,2 PW 1 F PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33/ PS33 (Clear) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33A (Amber) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33S (Smoke) 5-3,1 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 172 DIN CERTCO
PW61 5 PW 1 F PW EN 175 F CE EN 166 - EN175 - EN 169 DIN CERTCO
PW20 PW 1 B CE PW EN 166 B CE EN166 BSI


