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Bu ürün, biyolojik tehlike oluşturabilecek havadaki damlacıklarla 
temasa karşı bir miktar koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Ancak, her zaman hiçbir KKD’nin tam koruma sağlayamayacağını 
ve riskle ilgili faaliyet yürütülürken her zaman özen gösterilmesi 
gerektiğini unutmayın.
Bu vizörü, ürünün tasarlanmadığı veya test edilmediği diğer 
tehlikelere karşı koruma amacıyla asla kullanmayın.
KULLANIM PERFORMANS VE SINIRLAMALARI
Bu ürünler EN 166: 2001’e göre test edilmiştir.
Cümleler: 6 ; Tasarım; 7.1.1 ; Görüş alanı; 7.1.2.1 ; Kırılma güçleri; 
7.1.2.2 ; Geçirgenlik; 7.1.2.3 ; Işık yayılımı; 7.1.3; Malzemelerin 
kalitesi; 7.1.5.1 ; Yüksek sıcaklıkta stabilite; 7.1.7 ; Tutuşmaya karşı 
direnç; 7.2.4 ; Sıvı damlacıkları ve sıçramaları
TAKMA VE BOYUTLANDIRMA
Ürünleri takmak ve çıkarmak için lütfen kullanım talimatlarına 
bakın. Yalnızca doğru şekilde ayarlanmış uygun büyüklükte ürünler 
giyin. Çok gevşek olan ürünler yerinde kalmayabilir ve çok sıkı 
olursa rahatsızlık verebilir.
UYUMLULUK
Korumayı optimize etmek için, bu ürünleri uygun eldivenler / 
önlükler / maskeler ile kullanmak gerekecektir. Bu durumda, riskle 
ilgili faaliyeti gerçekleştirmeden önce, tüm koruyucu ürünlerinizin 
uygulamanız için uyumlu ve uygun olduğundan emin olmak için 
tedarikçinize veya amirinize danışın.
UYARI
Vizörün cildinizle temas eden kısımları alerjik reaksiyonlara neden 
olabilir. Bu durumda lütfen kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın.
DEPOLAMA VE NAKLİYE
Kullanılmadığında, vizörü aşırı sıcaklıklardan uzakta, iyi 
havalandırılan bir alanda saklayın. Üzerine asla ağır nesneler 
koymayın. Mümkünse aşırı katlamadan kaçının ve tercihen dikey 
olarak asılı olarak saklayın. Ürün ıslaksa, depoya koymadan önce 
tamamen kurumasını bekleyin. Lütfen ürünü kullanmadığınız 
zaman güneş ışığından uzak karanlık bir yerde saklayın.
RAF ÖMRÜ
Bu vizörün raf ömrü 3 yıldır. Hizmet ömrü, kullanım koşullarına 
bağlı olacaktır, ancak vizör, ciddi şekilde çizilmiş veya herhangi bir 
şekilde hasar görmüşse atılmalı ve değiştirilmelidir.
güvenli kullanımı engeller
TAMİR
Vizör hasar görürse, optimum koruma seviyesini SAĞLAMAZ ve bu 
nedenle derhal değiştirilmelidir. Asla hasarlı ürünü kullanmayın. 
Şüpheniz varsa, onarıma başlamadan önce daima üreticiye danışın.
TEMİZLİK
Yalnızca aşağıdaki önerilen temizleme işlemini kullanın -
Ilık sabunlu suyla durulayın Solvent bazlı temizlik maddelerini 
ASLA kullanmayın.
Tıraş bıçağı veya diğer keskin aletler, aşındırıcı veya kuvvetli alkali 
deterjanlar, çözücüler, kurşunlu benzen ve karbon tetraklorür 
kullanılmamalıdır.
Suyla basitçe nemlendirilmiş mikrofiber bir bez kullanın.

Özellikle daha fazla kir veya yağlı leke oluşması durumunda, 
aseton ve benzen içermeyen çözücü temizleyiciler veya 
incelticiler kullanın.
NB:  Yukarıdakilerin tümü yalnızca Buğu Önleyici kaplamanın 
uygulanmadığı Vizörün Dışı için geçerlidir.
COVID 19 tavsiyeleri, tüm endüstrilerdeki tüm çalışanların çalışma 
gününün sonunda vizörlerini ılık sabunlu sudan başka bir şeyle 
yıkamamasıdır.
İŞARETLEME
Ürün şu şekilde işaretlenmiştir:
i. Ürünün KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 gereksinimlerini 
karşıladığını gösteren CE işareti.
ii. Üreticinin kimliği ve ürün kodu / Ürün numarası.
iii. Bu talimatları okuduğunu gösteren kitap piktogramı

ÜRETici
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

EC Sertifikasını veren Bağımsız Kuruluşun adı ve adresi
Bağımsız Kuruluş: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Rİrlanda Cumhuriyeti (Notified Body 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Mickon APET Yüz Siperliği (100)

Bu ürünler, Avrupa KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 tarafından Kategori III Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olarak 
sınıflandırılmıştır ve Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı EN 166: 2001’e (aşağıya bakınız) göre sınırlı testler yoluyla bu 
Yönetmeliğe uygun oldukları gösterilmiştir.

2. Baş bandı tırnaklarını şeffaf siperdeki yuvalara yerleştirin.

3. Kayıştaki çıkıntıları ve yuvaları kullanarak kayışı istenen 
uyacak şekilde ayarlayın

1. Gösterildiği gibi kafa bandı kayışındaki tırnakları katlayın
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Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin


