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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

МОДЕЛІ: PW98  
(PS94 СІТЧАСТИЙ ЩИТОК + ТРИМАЧ PS58)

Захист очей відповідає основним вимогам Правил EU 
2016/425 і загальним вимогам стандарту EN166: 2001 
і EN1731: 2006
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
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.
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
PW: Ідентифікація виробника

 Маркування сертифіката РЄ
EN1731: Номер стандарту, якому відповідає продукт (у 
відповідних випадках - для сітчастих екранів)
F: Символ захисту від низького енергетичного впливу (45 м / с).
ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ
Встановіть кронштейни кріплення щитка в пластиковий тримач. 

Вставте тримачи в пази по обидва боки шолома (праворуч і 
ліворуч). Потягніть щиток вниз по передній частині захисного 
шолома, поки рамка не опуститься на пік шолома.
СУМІСНІСТЬ І ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ:
Цей сітчастий щиток (PS94) підходить для установки на 
захисні шоломи моделей PW54 і PW55 з тримачем PS58 і для 
шолома, на який встановлюються захисні навушники моделей 
PW47 і PS47
Тримач PS58 можна замінити у відповідності з наступними 
інструкціями нижче:
1) Кінці кронштейнів тримача екрана мають 1 виступаючі 
шпильки.
2) Вставте кінець кронштейнів тримача в отвори на заслінці 
з’єднувача.
3) Вставте повний комплект в гніздо, що розташоване з кожного 
боку захисного шолома.  (ДИВІТЬСЯ ФОТОГРАФІЇ)
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 сітчастий щиток не захищає від рідких бризок, 
розплавленого металу, гарячої твердої речовини, електричних 
небезпек, інфрачервоного і ультрафіолетового випромінювань.
Ми рекомендуємо користувачеві вибрати щиток, який більш 
адаптований для спеціальної області застосування; S не слід 
використовувати, якщо існує передбачуваний ризик наявності 
твердих або гострих частинок.
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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