
Peakomplekt:  • 609732 • 609729
Visiir: • 609731 • 566093

OREGON® PN Q515061 (= 609729+609730+566093)
OREGON® PN Q515062 (= 609729+609730+609731)

OREGON® PN Q515063 (= 609732+609731)
OREGON® PN Q515064 (= 609732+566093) 

ET NÄOKAITSE KASUTUSJUHEND
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ET
ETTEVAATUST!
See näokaitse ei taga piiramatut kaitset näole. Lugege isikliku ohutuse tagamiseks käesolev juhend läbi enne näokaitse kasutamist.

NÕUDED
See näokaitse vastab Euroopa määruse (EL) 2016/425 nõuetele. See vastab järgmiste Euroopa standardite nõuetele: 
EN166: 2001/ EN1731: 2006 «Isiklikud silmakaitsevahendid. Spetsifikatsioonid».

HOIULEPANEK
Näokaitse on soovitatav panna visiiri kaitseks hoiule puhtas ja kuivas kilekotis või karbis ajaks, kui seda ei kasutata.

KASUTUSJUHISED
See näokaitse on disainitud kasutaja isikliku ohutuse tagamiseks. Seda tuleb kanda ohtudega kokkupuutel kogu aeg. 
Lahkuge töökohalt peapöörituse või ärrituse esinemisel ja kui näokaitse kahjustub.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Tehke nii näokaitse heas seisukorras hoidmiseks:
1. Ärge puhastage seda abrasiivsete materjalidega. Peske näokaitse sooja seebiveega puhtaks, loputage ja kuivatage pehme riidega.
2. Näokaitse kõik kandjaga vahetult kokku puutuvad osad tuleb alkoholiga desinfitseerida.

KASUTUSVALDKOND
See näokaitse on disainitud kaitsma kasutajat mehaanilise löögi ja vedelikupritsmete põhjustatavate silma- ja näovigastuste eest 
(välja arvatud 566093 visiir). Laubakaitsel ja visiiril on numbrid ja sümbolid infoga näokaitse tootja, kasutusvaldkonna, kaitsevõime ja 
talitlusnäitajate kohta. Visiiril ja raamil on järgmine märgistus:

VISIIRI MÄRGISTUS

CE CE sertifikaat

S Sümbol, mis näitab suuremat kaitset kiirusel 5,1 m/s

F Sümbol, mis näitab kaitset väikese löögienergiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (45 m/s)

B Sümbol, mis näitab kaitset keskmise löögienergiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (120 m/s)

1 Optiline klaas

OREGON Tootja nimi

RAAMI MÄRGISTUS

CE CE sertifikaat

S Sümbol, mis näitab suuremat kaitset kiirusel 5,1 m/s

F Sümbol, mis näitab kaitset väikese löögienergiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (45 m/s)

B Sümbol, mis näitab kaitset keskmise löögienergiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (120 m/s)

3 Sümbol, mis näitab kaitset vedeliku tilkade ja pritsmete eest

EN 1731 Standardi number, mille nõuetele toode vastab

EN 166 Standardi number, mille nõuetele toode vastab

OREGON Tootja nimi

VARUOSAD, TARVIKUD JA PAIGALDUSJUHISED 
Kasutage ainult originaalvaruosi. Visiiri asendamisel tuleks tagada märgistuste kokkusobivus ja paigaldada sobiv visiir.

KASUTUSIGA
Kontrollige korrapäraselt kahjustuste suhtes. Kui näokaitse muutub rabedaks, siis tuleb see asendada.
Kui näokaitse või mõni selle osa vajab asendamist, siis kasutage tootele märgitud ringlussevõetud materjali.
Nõuetekohasel kasutamisel ja hoidmisel on näokaitse eluiga üle 3 aasta.
Soovitame näokaitse vastavalt vajadusele siiski iga 2–3 aasta järel välja vahetada.

TRANSPORTIMISEKS SOBIV PAKEND
Näokaitse (kaasa arvatud laubakaitse ja visiir) on soovitatav panna transportimise ajaks kaitseks kokkupuute eest õhu ja 
tolmuga originaalpakendisse, mis koosneb kilekotist või karbist ja mullikilest.

HOIATUS!
• See toode on ettenähtud näo kaitsmiseks mõõduka löögiohu eest, ent see EI OLE purunematu.
• Näokaitset ei tohi muuta.
• Visiiri kriimustumine või mis tahes muul viisil kahjustumine vähendab nähtavust ja arvestatavalt näole tagatavat kaitset, mistõttu 
  tuleb see viivitamata välja vahetada.
• Sellel näokaitsel ei ole filtreerivat toimet. See ei kaitse sulametalli pritsmete, kuumade tahkiste ega elektriohtude eest. 
  Võrest visiir (566093) ei kaitse ka vedelikupritsmete ega ultraviolett- ja infrapunakiirguse eest.
• Kontrollige alati ohutusinsenerilt üle, et olla kindel, et teile on antud konkreetsetesse töötingimustesse sobivad isikukaitsevahendid. 
  Lugege asjakohaseid Euroopa standardeid.
• Kandja naha vastu puutuv materjal võib tundlikul isikul põhjustada allergilise reaktsiooni.
• Kui nii visiiril kui raamil ei ole kõiki ühesuguseid sümboleid (S, F, B ja A), siis vastab näokaitse kui tervikkoost vastavale 
  madalamale kaitseastmele.
• Kui kannate näokaitse all silmanägemist korrigeerivaid prille, siis võib suurel kiirusel liikuvate osakeste eest kaitseks kasutatav 
  kaitsevahend põhjustada kasutajat ohustavat põrutust.

CE katse 609732 + 609731/566093
609729 + 609731/566093

CRITT Sport Loisirs
Teavitatud asutus nr 0501
ZA du Sanital, 21 rue Albert EINSTEIN 86100 Chatellerault, Prantsusmaa

CE kinnitus
BSI Group The Netherlands B.V 
Teavitatud asutus nr 2797 
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Holland

Tootja BLOUNT EUROPE SA  
RUE EMILE FRANCQUI 5, B-1435 MONT-SAINT-GUIBERT, BELGIA

 ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressilt http://www.oregonproducts.eu/doc/.
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BLOUNT EUROPE SA
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia
T. + 32 10 30 11 11  F. + 32 10 30 11 99
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