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Výrobca : Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydal osvedčenie ES:

ŠTÍTY /HĽADIA/DRŽIAKY HĽADIA

INFORMÁCIE UŽÍVATEĽA

151/5000 
Ochrana očí v súlade so základnými požiadavkami normy 
EU 2016/425 a so všeobecnými požiadavkami normy EN166: 
2001  (prípadne EN1731: 2006)
UPOZORNENIE
Tento ochranný štít nedosahuje neobmedzenú ochranu tváre. Pre 
vašu vlastnú ochranu si prečítajte tieto pokyny úplne pred použitím 
tejto ochrany tváre.
SKLADOVANIE A PREPRAVA 
Ak sa nepoužíva, odporúča sa chrániť štít v čistom a suchom 
polybagu alebo puzdre na ochranu priezoru. Vyhýbajte sa kontaktu s 
tvrdými povrchmi alebo ostrým predmetom, ktoré by mohli poškodiť 
ochranný štít a znížiť jeho ochranu. Chráňte chrániče a chrániče lúk s 
originálnym balením (poly vrece alebo škatuľa).
NÁVOD NA POUŽITIE
Tento ochranný štít je navrhnutý pre vašu osobnú bezpečnosť. Musí 
sa nosiť počas celého trvania vystavenia nebezpečenstvu, opustite 
pracovnú plochu, ak sa vyskytnú závraty alebo podráždenie, alebo 
ak sa štít poškodí.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Udržujte tvárový štít v dobrom stave:
1. nepoužívajte abrazívne materiály, opláchnite v mydlovej teplej 
vode a osušte mäkkou handričkou.
2. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani silný alkohol.
Oblasť použitia
Tento ochranný štít je určený na ochranu užívateľov proti zraneniu 
očí a tváre proti mechanickým nárazom alebo rozstrekom kvapaliny. 
Tvárový štít je označený sériou číslic, symbolami výrobcu, oblasťami 
pouzitia, schopnosťami ochrany a výkonovou charakteristikou 
následovne: 
OZNAČENIE OKULÁRU:
PW: Identifikácia Výrobcu
1: optická trieda
A: symbol ochrany proti nárazu s vysokou energiou (190 m / s)
B: symbol ochrany proti nárazu so strednou energiou (120m / s).
Q. symbol ochrany proti nárazu s nízkou energiou (45m / s).
S: symbol ochrany zvýšenej odolnosti-minimálny odpor nárazu 
(5, 1 m / s).
T: symbol nárazu pri extrémnych teplotách (-5 ° C / + 55 ° 
C) - voliteľné 

  :  Označenie CE certifikácia 

OZNAČENIE RÁMČEKA
PW: Identifikácia Výrobcu
EN 166: Počet štandardu, ktorý výrobok spĺňa
EN1731: Počet štandardu ktorý, výrobok spĺňa (v pripade potreby - za 
clonou z pletiva)
A: symbol ochrany proti nárazu s vysokou energiou (190 m / s)
B: symbol ochrany proti nárazu so strednou energiou (120m / s).

Q. symbol ochrany proti nárazu s nízkou energiou (45m / s).
S: symbol ochrany zvýšenej odolnosti-minimálny odpor nárazu 
(5, 1 m / s).
T: symbol nárazu pri extrémnych teplotách (-5 ° C / + 55 ° 
C) - voliteľné- 
3: oblasť pouzitia - Symbol ochrany proti kvapkám kvapaliny.

  :  Označenie CE certifikácia
Ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou v extrémnych teplotách 
je značená písmenom T za ktorým musí bezprostredne nasledovať 
písmeno nárazu, FT, BT alebo AT. Ak písmeno nárazu nenasleduje za 
písmenom T, jedná sa iba o ochranu proti nárazu vysokých energií 
pri izbovej teplote. 
Výmena náhradných dielov, Príslušenstvo a Pokyny pre 
montáž
PW90/PW91/PW93/PW96 -Používajte len originálne náhradné 
diely. Výmena hľadí môže byť iba vykonaná kompatibilným dielom. 
Nasadenie hľadí sa vykonáva pomocou 5 rotačných klipov. Otočením 
5 klipov dôjde k uvoľneniu hľadí, ktoré tak môžu byť vymenené. Pre 
nasadenie nového hľadia ho zafixujte pomocou 5 klipov. Odstráňte 
ochrannú fóliu z nového hľadí.
Doba používania
Pravidelné kontrolujte prípadné poškodenia. Pri zistení závady ihneď 
štít nahraďte novým.
Vo všeobecnosti neexistuje žiadny dátum zastarávania pre ochranný 
štít. Ochranný štít by sa však mal nahradiť, ak je poškodený, 
popraskaný a pod, či keď sú sieťovinvé otvory pokryté nečistotami 
alebo špinou a nedajú sa odstrániť.
VAROVANIE:
Tento produkt slúži na ochranu tváre pred rizikami mierneho vplyvu 
energie, nie je nerozbitný.
Štít sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať.
Poškriabaný alebo inak poškodený štít nahraďte novým.
Náležitú ochranu v konkrétnych pracovných podmienkach vždy 
konzultujte s vaším nadriadeným, v nadväznosti na príslušné 
európske normy.
Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu citlivým 
jedincom spôsobiť alergické reakcie.
Značky na držiaku aj štítku musia byť rovnaké v súlade so zamýšľanou 
ochranou (t. J. Označenie F musí byť na oboch stranách aj na držiaku, 
aby sa potvrdila odolnosť proti nárazom pri nízkej energii).
Ak rovnaké Symboly F, B nie sú spoločne uvedené na rámčeku hľadí, 
potom vždy platí nižšia úroveň.
VYRADENIE
Pri tomto výrobku nie je možná recyklácia. Likvidujte ho ako tuhý 
odpad podľa nariadenia miestnych samospráv.

Stiahnite si vyhlásenie o zhode 
@ www.portwest.com/declarations
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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)


