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Producător
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Numele și adresa organismului notificat care are eliberarea certificatului CE:
INSPEC International Ltd 
Numărul organismului notificat: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

INFORMATII UTILIZATOR

MODELE: PW98
(VIZOR CU PLASA PS94 + SUPORT PS58)

Protecția ochilor în conformitate cu cerințele esențiale ale 
Regulamentului UE 2016/425 și cu cerințele generale ale 
standardelor EN166: 2001 și EN1731: 2006

ATENTIONARE
Acesta masca nu oferă protecție nelimitată a feței. Pentru protecția 
proprie, citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza 
această protecție a feței.
DEPOZITARE
Când nu se utilizează, se recomandă păstrarea ecranului de față 
într-o pungă de poliester curată și uscată pentru protecția vizorilor.
Evitați contactul cu suprafețe dure sau cu obiecte ascuțite, care ar 
putea deteriora vizorul și să-i reducă protecția.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Acesta masca de protectie a fost proiectata pentru siguranța dvs. 
personală. Trebuie să fie purtat pe întreaga durată a expunerii la 
pericole. lucratorul să părăsească zona de lucru dacă apar amețeli 
sau iritații sau dacă scutul feței se deteriorează.
CURATAREA SI INTRETINEREA
Pentru a pastra produsul in stare bună:
1.Nu folosiți materiale abrazive, curățați și clătiți cu apă caldă cu 
săpun și stergeti cu o cârpă moale.
2. Nu utilizați solvenți sau alcool puternic pentru curățare
DOMENIUL DE UTILIZARE
Acest produs este conceput pentru a proteja utilizatorul împotriva 
rănilor la ochi și față prin impact mecanic sau prin stropirea 
lichidelor. Ecranul pentru fețe este marcat pe protecția frunții și pe 
vizor cu o serie de numere și simboluri care indică producătorul, 
domeniul de utilizare, capacitățile de protecție și caracteristicile 
de performanță ale dispozitivului de protecție a feței. Semnele 
corespunzătoare pe oculare și pe cadre sunt semnificate după 
cum urmează:
MARCAJE
PW: Identificarea producătorului

Marcajul CE de certificare
EN1731: Numărul standardului pe care produsul îl îndeplinește (dacă 
este cazul - pentru ochiurile de plasă)
F: Simbol de protecție împotriva impactului redus al energiei 
(45m / s).

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
Montați brațele de prindere a vizorului în suportul de plastic. 
Împingeți suporturile în sloturile de pe ambele părți ale 
castii(dreapta și stânga) Trageți geamul în jos, în partea din 
față a căștii de protecție, până când cadrul se sprijină pe vârful 
frontal al căștii
COMPATIBILITATE ȘI PIESE DE SCHIMB:
Acest vizor cu plasă (PS94) este potrivit pentru a fi montat pe căștile 
de protecție modele PW54 și PW55 cu suport PS58 și cască pentru 
atifoane model PW47 și PS47Suportul PS58 ar putea fi înlocuit în 
conformitate cu instrucțiunile de mai jos:
1) La capătul brațelor suportului ecranului există un șurub 
proeminent
2) Introduceți capătul brațelor suportului în orificiile de pe clapeta 
conectorului.
3) Introduceți ansamblul complet în slotul din fiecare parte a castii 
de protecție. (VEZI IMAGINI)
DURATA DE UTILIZARE
Controlați periodic gradul de uzura. Atunci când protectorul de față a 
devenit fragil, trebuie să fie înlocuit.
În general, nu există un termen de folosinta pentru un vizor. Cu toate 
acestea, vizierele de ochiuri ar trebui înlocuite atunci când au suferit 
lovituri care descopera ochii sau când acestea sunt acoperite de 
impuritati ce nu pot fi îndepărtate.
ATENTIONARE:
Acesta protectie din plasă nu protejează împotriva stropilor de 
lichid, a metalului topit, a solidelor fierbinți, a pericolelor electrice, a 
radiațiilor infraroșii și a radiațiilor ultraviolete.
Recomandăm utilizatorului să selecteze vizorul conform cu 
aplicațiile specifice; S nu trebuie utilizat atunci când există un risc 
previzibil de particule ce pot sari grele sau ascuțite.Marcajele de 
pe vizor și suportul pentru vizor trebuie să fie în conformitate cu 
protecția prevăzută (adică marcajele F trebuie să fie pe ambele 
capete și pe suport pentru a se confirma rezistența la impact 
redusă pentru energie).Dacă simbolurile F, B și A nu sunt comune 
atât pentru ochi, cât și pentru cadru, atunci nivelul inferior va fi cel 
semnat cu protectorul complet al ochilor.
DISPOZITIE
Deoarece garnitura, vizorul și componentele sale sunt supuse 
murdăriei, prafului și lichidelor etc. Acestea nu pot fi reciclate. Dacă 
produsul trebuie eliminat, acesta trebuie aruncat ca deșeu solid. 
Consultați regulamentele autorităților locale pentru consiliere și 
locații privind depozitarea.

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii
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