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Producator: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Numele și adresa organismului notificat care are eliberarea certificatului CE:

GARNITURI /VIZIERA/SUPORTUL VIZIEREI

INFORMATII UTILIZATOR

Protecția ochilor în conformitate cu cerințele esențiale ale 
Regulamentului UE 2016/425 și cu cerințele generale ale 
standardului EN166: 2001  (și EN1731: 2006, acolo unde 
este cazul)

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 SI TRANSPORT 
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. Transport vizitatori și 
pavilioane de arc cu ambalajul său original (sac sau poli).
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: 
MARCAREA OCULARULUI:
PW: Identificarea producătorului
1: Clasa optică
A: Simbol de protecție împotriva impactului cu energie înaltă (190 m / s)
B: Simbol de protecție împotriva impactului mediu de energie 
(120m / s).
F: Simbol de protecție împotriva impactului redus al energiei (45m / s).
S: Simbol de protecție împotriva creșterii robusteții - Rezistență la 
impact minim (5,1m / s).
T: Simbol de impact la temperaturi extreme (-5 ° C / + 55 ° 
C) - OPȚIONAL 

  :Marcajul CE de certificare 
MARCAREA FRAMERULUI:
PW: Identificarea producătorului
EN 166: Numărul standardului pe care produsul îl îndeplinește
EN1731: Numărul standardului pe care produsul îl îndeplinește (dacă 
este cazul - pentru ochiurile de plasă)
A: Simbol de protecție împotriva impactului cu energie înaltă (190 m / s)
B: Simbol de protecție împotriva impactului mediu de energie 
(120m / s).
F: Simbol de protecție împotriva impactului redus al energiei (45m / s).
S: Simbol de protecție împotriva creșterii robusteții - Rezistență la 
impact minim (5,1m / s).

T: Simbol de impact la temperaturi extreme (-5 ° C / + 55 ° 
C) - OPȚIONAL- 
3: Domeniu de utilizare - Simbol de protecție împotriva picăturilor și 
stropilor de lichid.

  : Marcajul CE de certificare
Dacă este necesară protecția împotriva particulelor lansate la viteze 
ridicate la temperaturi extreme, protectorul trebuie marcat cu litera T 
imediat după litera de impact, adică FT, BT sau AT. Dacă litera de impact 
nu este urmată de litera T, protectorul trebuie utilizat doar împotriva 
particulelor lansate la viteză mare la temperatura camerei 
ÎNLOCUIREA PIESELOR DE SCHIMB, ACCESORII ȘI INSTARCII 
PENTRU MONTAJ
Utilizați numai piese de schimb originale. Pentru a înlocui viziera, 
trebuie să vă asigurați compatibilitatea marcajului și să aveți vizorul 
drept. Viziera este ținută în loc cu 5 cleme de rotație, situate pe 
marginea ecranului de navigare. Răsuciți cele 5 clipuri astfel încât 
sloturile pentru vizoare să fie eliberate, iar viziera să fie liberă de ecranul 
de navigare. Pentru a monta un nou parasolar, localizați fantele de 
vizibilitate și plasați-le peste cele 5 cleme de rotație, rotiți banda capului 
de prindere într-o poziție descendentă, blocând viziera în poziție. 
Scoateți capacul pentru filmul de protecție îndepărtându-l.
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:
Acest produs este destinat protecției feței împotriva riscurilor moderate 
de impact, dar NU este de indistructibil.
Nu modificați sau schimbati produsul.
Ecranul zgâriat reduce viziunea și reduce serios protecția și trebuie 
imediat înlocuit.
Verificați întotdeauna cu personalul de supraveghere pentru a vă asigura 
că aveți o protecție adecvată în ceea ce privește condițiile de muncă, 
consultați standardele europene relative.
Materialele care pot intra în contact cu pielea purtătorului pot provoca 
reacții alergice la persoanele sensibile.
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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EN166:2001
EN 1731:2006

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   VISORS : PW92, PW94    
VISOR CARRIER: PW58)


