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KULLANICI BİLGİSİ

MODELLER: PW98(PS KAFES VİZÖR + TAŞIYICI PS58)

AB 2016/425 sayılı Tüzüğün esas şartları ve EN166: 2001 ve 
EN1731: 2006 standartlarının genel gereklilikleri ile uyumlu 
Göz Koruyucular

DİKKAT
Bu yüz koruması sınırsız yüz koruması sağlamaz. Kendi güvenliğiniz 
için bu yüz korumayı kullanmadan önce bu talimatları tamamen 
okuyun.
SAKLAMA
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.
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:
İŞARETLEMELER
PW: Üretici Kimliği

CE sertifikasyon işareti
EN1731: Ürünün yerine getirdiği standardın numarası (varsa 
kafes vizörler için)
F: Düşük enerji etkisine karşı koruma simgesi (45m / s).

UYGULAMA AÇIKLAMALARI
Vizör bağlantı kollarını plastik tutucuya takın. Tutucuyu kasnağın 
her iki tarafındaki yuvalara doğru itin (sağ ve sol). Baret önünün 
üstündeki çerçeveye oturana kadar baretin ön tarafına göre 
vizörü aşağı çekin.
UYUMLULUK VE YEDEK PARÇALAR
Bu kafes vizör (PS94) PW54 ve PW55 baret modellerine PS58 
ve barete takılabilir kulaklık modeli PW47 ve PS47 ile kullanıma 
uygundur.
Taşıyıcı PS58 aşağıdaki talimatları takip ederek değiştirilebilir:
1) Ekran tutucu kollarının sonu 1 çıkıntıya sahiptir.
2) Tutucu kolların ucunu, konektör kapağındaki deliklere takın.
3) Tamamlama tertibatını, güvenlik kaskının her iki tarafında 
bulunan yuvaya yerleştirin. (RESİME BAKIN)
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 kafes vizör sıvı sıçramalarına, erimiş metale, sıcak katılar, 
elektriksel tehlikelere, kızılötesi ve ultraviyole ışınlarına karşı 
koruma sağlamaz.
Kullanıcının belirli uygulama için daha uyarlanmış vizörü seçmesini 
tavsiye ederiz; Sert veya keskin uçan parçacıklar için öngörülebilir bir 
risk olduğunda S kullanılmamalıdır.
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.
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