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Üretici firma : Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

AT sertifikasına veren Onaylanmış Kuruluşun Adı ve Adresi:

KORUYUCU /VİZÖRLER/VİZÖR TAŞIYICI

KULLANICI BİLGİSİ

AB 2016/425 sayılı Tüzüğün temel gerekliliklerine ve EN166: 
2001 standardının genel şartlarına uygun Güvenlik Göz 
Koruması  ( ve EN1731: 2006 gerekiyorsa)
DİKKAT
Bu yüz koruması sınırsız yüz koruması sağlamaz. Kendi güvenliğiniz 
için bu yüz korumayı kullanmadan önce bu talimatları tamamen 
okuyun.
TAŞIMA VE DEPOLAMA 
Kullanılmadığı zamanlarda, yüz koruyucuyu, temiz ve kuru bir 
torbaya veya çantaya koymanız önerilir. Vizöre zarar verebilecek 
ve korumasını azaltabilecek sert yüzeyler veya keskin cisimlerle 
temastan kaçının. Orijinal ambalajı ile birlikte (Poli çanta veya kutu) 
Nakliye Siperliği ve Yay Koruyucuları.
KULLANIM AÇIKLAMALARI
Bu yüz koruyucu kişisel güvenliğiniz için tasarlanmıştır. Tehlikeye 
maruz kalma süresinin tamamı boyunca giyilmeli, baş dönmesi veya 
tahriş oluşması durumunda çalışma alanından ayrılmalıdır veya yüz 
kalkanı zarar görebilir.
TEMİZLİK VE BAKIM
Yüz koruyucuyu uygun koşullarda saklayın:
1. Aşındırıcı malzemeleri kullanmayın, sıcak sabunlu suda yıkayın ve 
durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın.
2. Temizlemek için çözücü veya güçlü alkol kullanmayın.
KULLANIM ALANLARI
Bu yüz koruyucu, kullanıcıyı mekanik darbeler veya sıvı 
sıçramalarında göz ve yüz yaralanmalarına karşı korumak için 
tasarlanmıştır. Yüz koruyucusu, üreticiyi, kullanım alanını, koruma 
koruyucularını ve yüz koruyucusunun performans özelliklerini 
belirtmek için kaş koruması ve siperinde bir dizi sayı ve simge ile 
işaretlenmiştir. Oküler ve çerçeve üzerindeki uygun işaretler aşağıdaki 
şekilde belirtilmiştir: 
LENS IŞARETLEMELERI:
PW: Üretici Kimliği
1:Optik Sınıf
A: Yüksek enerji etkisine karşı koruma sembolü (190 m / s)
B: Orta enerji etkisine karşı koruma simgesi (120m / s).
F: Düşük enerji etkisine karşı koruma simgesi (45m / s).
S: Artırılmış sağlamlığa karşı koruma sembolü-minimum darbe 
dayanımı (5,1 m / s).
T: Aşırı sıcaklıktaki çarpışma sembolü (-5 ° C / + 55 ° C) - İSTEĞE 
BAĞLI 

  :CE sertifikasyon işareti 

ÇERÇEVE IŞARETLEMELERI:
PW: Üretici Kimliği
EN 166: Ürünün yerine getirdiği standardın numarası
EN1731: Ürünün yerine getirdiği standardın numarası (varsa 
kafes vizörler için)
A: Yüksek enerji etkisine karşı koruma sembolü (190 m / s)
B: Orta enerji etkisine karşı koruma simgesi (120m / s).
F: Düşük enerji etkisine karşı koruma simgesi (45m / s).
S: Artırılmış sağlamlığa karşı koruma sembolü-minimum darbe 
dayanımı (5,1 m / s).

T: Aşırı sıcaklıktaki çarpışma sembolü (-5 ° C / + 55 ° C) - İSTEĞE 
BAĞLI- 
3: Kullanım alanı - Sıvı damlacıkları ve sıçramalarına karşı koruma 
sembolü.

  : CE sertifikasyon işareti
Aşırı sıcaklıklara yüksek hızda sıçrayan parçacıklara karşı koruma 
gerekiyorsa, koruyucuya çarpışma harfinden hemen sonra T harfi ile 
işaretlenmesi gerekir, örn. FT, BT veya AT. Darbe mektubu T harfini 
takip etmiyorsa, koruyucu sadece oda sıcaklığında yüksek hızda 
fırlatılan parçacıklara karşı kullanılmalıdır. 
YEDEK PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, AKSESUARLARI VE 
UYGULAMA İÇİN TALİMATLARI
PW90/PW91/PW93/PW96 - Sadece orijinal yedek parçaları kullanın. 
Vizörü değiştirmek için, işaretlemenin uyumluluğunu ve sağ 
vizörü taktığınızdan emin olmanız gerekir. Vizör, kaş koruyucunun 
kenarında bulunan 5 döner klipsle yerinde tutuldu. 5 klipsi, vizör 
yuvaları serbest bırakılacak ve vizörün göz koruyucusundan çıkması 
için bükün. Yeni bir siperliği takmak için, vizör yuvalarını yerleştirin ve 
5 döner klipsin üzerine yerleştirin, klips kafaları bandı aşağıya çevirin 
ve siperliği yerine kilitleyin. Koruyucu film kapağını çıkararak çıkarın.
KULLANIM SÜRESİ
Hasar için düzenli olarak muayene edin. Yüz koruyucusu kırılgan hale 
geldiğinde yüz koruyucu değiştirilmelidir.
Genel olarak bir vizör için eskime tarihi yoktur. Bununla birlikte, ağ 
açıklıklarını açılmış olan veya açıklıkların temizlenemeyen kir ile 
kaplandığı zaman, kafes vizör değiştirilmelidir.
UYARI
Bu ürün orta darbelere karşı yüz koruması içindir, ancak kırılmaz 
DEĞİLDİR.
Yüz koruyucuyu değiştirmeyin veya tamir etmeyin.
Hasarlı veya çizilmiş ürünler görüşünüzü düşürür ve korumayı ciddi 
şekilde azaltır ve derhal değiştirilmelidir.
Çalışma koşullarına göre uygun koruma sağlandığından emin 
olmak için daima denetleyici personele danışın, görece Avrupa 
Standartlarına danışın.
Kullanıcının cildi ile temas edebilecek malzemeler duyarlı kişilere 
alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Hem vizör hem de vizör tutucusu üzerindeki işaretler, amaçlanan 
korumayla aynı olmalıdır (yani düşük enerji darbe direncinin 
doğrulanması için F işaretinin hem vizörde hem de tutucunun 
üzerinde olması gerekir).
F, B ve A simgeleri hem lens hem de çerçeve için ortak değilse, 
bütünlüklü koruma sağlamayabilir.
BERTARAF
Göz koruyucusu olarak, siperlik ve bileşenleri kir, toz ve sıvıya, vb 
maruz kaldığında geri dönüştürülemezler. Ürün atılmak isteniyorsa 
katı atık olarak atılmalıdır. İmha etme tavsiyeleri ve yerleri için yerel 
yetkili yönetmeliklere bakın.

Uygunluk bildirimini 
@ www.portwest.com/declarations adresinden indirin
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EN166:2001
EN 1731:2006

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)


