TÁJÉKOZTATÓ
a homlokvédős arcvédők rendeltetésszerű használatához
Típusok: - Homlokpántok: 60700, 60701, 60740
- Sisakpántok: 60705, 60707
- Látómezők: 60710, 60711, 60713, 60720, 60721
Figyelem! A homlokvédős arcvédők nem adnak korlátlan védelmet ezért a használat előtt kérjük olvassa el az
alábbi tájékoztatót.
MEGFELELŐSÉG
A védőeszköz megfelel a 89/686/EK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmazó 2/2002. (II. 7.)
SzCsM rendeletben foglaltaknak és az EN 166 illetve az EN 1731 szabvány követelményeinek.
TÁROLÁS
Amíg a védőeszköz használaton kívül van, ajánlatos az eredeti csomagolásában, vagy száraz és tiszta nylon
zacskóban, illetve karton dobozban tárolni, száraz és hűvös helyen.
HASZNÁLAT
A homlokvédős arcvédőt az Ön személyes védelméhez tervezték. A használat során, amíg fennáll a sérülés
kockázata, addig végig hordani kell a védőeszközt. Amennyiben a rosszullét, vagy valamilyen irritáció lép fel,
illetve a védőeszköz megsérül, rögtön el kell hagyni a munkahelyet.
TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS
Az arcvédő megfelelő tisztítása:
1. Tisztítsuk langyos szappanos vízzel és puha ronggyal szárítsuk és ne használjunk csiszoló, dörzsölő
anyagot.
2. Mielőtt a felhasználó felvenné az arcvédőt, minden esetben fertőtlenítsék alkohollal.
A FELHASZNÁLÁS TERÜLETEI
A homlokvédős látómező az arc és a szem védelmét biztosítja 0,80 gramm tömegű, 120 m/s sebességgel repülő
és pattanó szilárd részecskék mechanikai ártalma, valamint víz- és nem veszélyes folyadékok fröccsenése ellen.
Mind a látómezőn, mind a tartópántokon található jelölések tartalmazzák a gyártó jelét, a védelmi képességeket,
és az arcvédő teljesítmény szintjeit. A védőeszközön az alábbi jelölések találhatók:
A látómezőn található jelölések:
EP 1 B F S CE
CE jelölés
Növelt ellenálló képesség jele (5 m/s sebességgel)
Kis energiájú becsapódás (45 m/s sebességgel)
Közepes energiájú becsapódás (120 m/s sebességgel)
Optikai osztály
A gyártó jelölése
A tartópántokon található jelölések:
EP EN166 3 B F S CE
CE jelölés
EN1731
Növelt ellenálló képesség jele (5 m/s sebességgel)
Kis energiájú becsapódás (45 m/s sebességgel)
Közepes energiájú becsapódás (120 m/s sebességgel)
Folyadékok (cseppek és fröccsenés) elleni védelem
A vonatkozó szabvány jelölése
A gyártó jelölése
CSEREALKATRÉSZEK
Kizárólag az eredeti cserealkatrészeket lehet felhasználni. Felhasználás előtt győződjön meg a cserealkatrész
kompatibilitását.
HASZNÁLATI IDŐ
Rendszeresen ellenőrizzék a védőeszköz sérülésmentességét. Sérülés esetén az arcvédőt ki kell cserélni.
FIGYELEM
- A homlokvédős látómező az arc és a szem védelmét biztosítja mérsékelt sebességgel repülő és pattanó
szilárd részecskék mechanikai ártalma ellen, de a termék NEM törhetetlen.
- A védőeszközt nem lehet átalakítani, vagy módosítani.
- Ha különböző sérülések csökkentik a látómező védelmi képességét, vagy a látást, azonnal cseréljék ki.
- Az arcvédő nem rendelkezik szűrőképességgel, és nem véd olvadt fémek vagy elektromos veszélyek
ellen.
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