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Výrobca
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydal osvedčenie ES:
INSPEC International Ltd 
Číslo notifikovanej osoby: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

INFORMÁCIE UŽÍVATEĽA

MODELY: PW98 
(PS94 SIEŤOVINOVÝ ŠTÍT + DRŽIAK PS58)

Ochrana očí v súlade so základnými požiadavkami normy 
EU 2016/425 a so všeobecnými požiadavkami normy EN166: 
2001 a 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
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.
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:
ZNAČENIE
PW: Identifikácia Výrobcu

: Označenie CE certifikácia
EN1731: Počet štandardu ktorý, výrobok spĺňa (v pripade potreby 
- za clonou z pletiva)
Q. symbol ochrany proti nárazu s nízkou energiou (45m / s).

NÁVOD NA MONTÁŽ
Namontujte ramená ŠTÍTU do plastového držiaka Vložte držiaky 
do otvorov na oboch stranách prilby (vpravo a vľavo) Vytiahnite 
ochranný štít dole cez predok ochrannej prilby, až kým rám nie je na 
prednom vrchole prilby
KOMPATIBILITA A NÁHRADNÉ DIELY:
Táto štít (PS94) je vhodný na montáž na bezpečnostné prilby 
modelov PW54 a PW55 s držiakom PS58 a ochrannými chráničmi 
sluchu modelov PW47 a PS47
Držiak PS58 by mohol byť nahradený nasledujúcimi pokynmi:
1) Koniec ramien držiaka má 1 vyčnievajúci čap
2) Zasuňte koniec ramien držiakov do otvorov na kryte konektora.
3) Vložte kompletnú zostavu do otvoru na každej strane 
bezpečnostnej prilby. (POZRI FOTKY)
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 ochranný štít neumožňuje ochranu pred rozstrekovaním 
kvapalín, roztaveným kovom, horúcimi tuhými látkami, elektrickým 
nebezpečenstvom, infračerveným a ultrafialovým žiarením.
Odporúčame používateľovi vybrať štít prispôsobený pre konkrétnu 
aplikáciu. Štít sa nesmie použiť, ak existuje predvídateľné riziko 
akýchkoľvek tvrdých alebo ostrých lietajúcich častíc.
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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