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Виробник: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Назва та адреса нотифікованого органу сертифікації, який видає сертифікат EC:

КОЗИРКИ /ЗАХИСНІ ЩИТКИ/КРІПЛЕННЯ ЗАХИСНИХ ЩИТКІВ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Захист очей відповідає основним вимогам Правил EU 
2016/425 і загальним вимогам стандарту EN166: 2001  (та 
EN1731: 2006 за потреби)

УВАГА
Цей захисний екран для обличчя не забезпечує необмежений 
захист обличчя. Для оптимального захисту повністю прочитайте цю 
інструкцію перед використанням цього засобу для захисту обличчя.
ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Якщо щиток для захисту обличчя не використовується, для 
захисту екрану рекомендується зберігати його в чистому і 
сухому поліетиленовому пакеті або чохлі. Уникайте контакту з 
будь-якими твердими поверхнями або гострими предметами, 
які можуть пошкодити щиток і зменшити його захист. 
Транспортні козирки та гвардійські циліндри з оригінальною 
упаковкою (полі сумка або коробка).
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Даний захисний щиток спроектований для вашої особистої безпеки. 
Даний захисний щиток повинен застосовуватися протягом всієї 
тривалості небезпечного впливу. Покиньте робочу зону, якщо 
спостерігаються запаморочення або роздратування, або якщо 
захисний щиток пошкоджений.
ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для підтримки вашого захисного щитка в належному стані:
1. Не використовуйте абразивні матеріали, чистіть і промивайте 
його в теплій мильній воді, і протріть м’якою тканиною.
2. Не використовуйте розчинники або антифиз для чищення.
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Даний захисний щиток спроектований для захисту від пошкоджень 
очей і обличчя від механічного впливу або бризок рідин. Щиток 
для захисту обличчя промаркований на козирку і захисному 
щитку цифрами і символами, що вказують виробника, область 
застосування, захисну здатність і експлуатаційні характеристики 
засобів для захисту обличчя. Відповідне маркування на лінзі і 
рамці позначається наступним чином: 
МАРКУВАННЯ ЛІНЗИ:
PW: Ідентифікація виробника
1: Оптичний клас
A: Символ захисту проти високоенергетичного впливу (190 м / с)
B: Символ захисту від середнього енергетичного впливу (120 м / с).
F: Символ захисту від низького енергетичного впливу (45 м / с).
S: Символ захисту підвищеної міцності - мінімальна ударна 
міцність (5,1 м / с).
T: Символ впливу при екстремальних температурах (-5 ° C / + 55 
° C) - ДОДАТКОВО 

  :Маркування сертифіката РЄ 

МАРКУВАННЯ РАМКИ:
PW: Ідентифікація виробника
EN 166: Номер стандарту, якому відповідає продукт
EN1731: Номер стандарту, якому відповідає продукт (у відповідних 
випадках - для сітчастих екранів)
A: Символ захисту проти високоенергетичного впливу (190 м / с)
B: Символ захисту від середнього енергетичного впливу (120 м / с).
F: Символ захисту від низького енергетичного впливу (45 м / с).
S: Символ захисту підвищеної міцності - мінімальна ударна 

міцність (5,1 м / с).
T: Символ впливу при екстремальних температурах (-5 ° C / + 55 
° C) - ДОДАТКОВО- 
3: Область застосування - символ захисту від крапель і бризок 
рідини.

  : Маркування сертифіката РЄ
Якщо необхідний захист від твердих частинок, які летять на високій 
швидкості при екстремальних температурах, засіб захисту має бути 
промарковано символом T відразу після символу впливу, тобто, FT, 
BT або AT. Якщо символ впливу не супроводжується символом T, 
засіб захисту має застосовуватися тільки від твердих частинок, які 
летять на високій швидкості при кімнатній температурі. 
ЗАМІНА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДДЯ І ІНСТРУКЦІЇ З 
РЕГУЛЮВАННЯ
PW90/PW91/PW93/PW96 - Використовуйте тільки фірмові запасні 
частини. Для заміни захисного скла переконайтеся в сумісності 
маркування і застосування правильної запасної частини. Захисне 
скло утримується 5 обертовими зажимами, які розташовані на 
периферії козирка. Відкрутіть 5 затискачів, щоб звільнити пази 
захисного скла, і звільніть захисне скло з козирка. Для вставки 
нового захисного скла визначте місцезнаходження пазів захисного 
скла і помістіть їх над 5 обертовими зажимами, поверніть затискачі 
головного кріплення в зворотне положення, закріпивши захисне 
скло на місці. Зніміть з скла захисну плівку.
СТРОК СЛУЖБИ
Регулярно оглядайте на наявність ознак пошкодження. У разі 
виявлення пошкоджень проведіть заміну несправних елементів.
Як правило, у щитка немає терміну служби. Однак сітчасті щитки 
слід замінювати, коли вони мають вм’ятини, які утворюють отвори 
в сітці, або коли отвори покриті брудом, який неможливо видалити.
УВАГА:
Цей продукт призначений для захисту обличчя від помірної 
небезпеки динамічного впливу, але він НЕ є небитким.
Не можна вносити зміни в конструкцію виробу.
Пошкоджений або подряпаний екран знижує видимість і значно 
зменшує захист, негайно замініть його.
Завжди з’ясовуйте у адміністрації, чи гарантований вам належний 
захист щодо експлуатаційних умов, звіряйтеся з відповідними 
європейськими стандартами.
Матеріали, що контактують з шкірою, можуть викликати алергічні 
реакції у окремих осіб.
Маркування як на щитку, так і на тримачі щитка повинно бути 
однаковим відповідно до передбачуваним захистом (т. б. 
маркування повинно бути як на щитку, так і на тримачі, щоб було 
підтверджено опір ударному навантаженню)
Якщо символи F, B і A не проставлено як на лінзі, так і на рамці, 
тоді засіб відноситься до більш низького рівня захисту, ніж 
запропонований для повного захисту органів зору.
УТИЛІЗАЦІЯ
Як козирки, так і захисні щитки та їх компоненти схильні до впливу 
бруду, пилу, рідин і т.д. Вторинне їх використання заборонено. 
Такі продукти повинні утилізуватися як тверді відходи. Утилізація 
здійснюється відповідно до вимог та норм місцевих органів влади.

Завантажити декларацію відповідності  
@ 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)


