
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
ОКОЛОЖКА - 60707, 60740, 60700, 60705 ЕКРАН – 60711, 60721, 60710, 60720 
Внимание: Този защитен екран с околожка не осигурява неограничена защита. За Вашата 
лична защита прочетете тези инструкции изцяло преди да използвате тази защита на лицето. 
Изисквания: Този защитенен екран с околожка е в съответствие с изискванията на 
европейска директива 89/686 СЕЕ анекс ІІ посредством европейския стандарт ЕN 166:1995 
или EN 1731:1995 ”Индивидуална защита на очите –изисквания”.  
Съхранение: Препоръчва се, когато не се използва  протекторът за лице да се съхранява в 
чисти и сухи полиетиленови торби, за да се запази екранът.   
Инструкция за употреба: Този защитен екран с околожка е проектиран за лична защита. 
Трябва да се носи през цялото време, докато сте изложени на опасности. Напуснете 
работното място в случай, че почувствате замайване, наранили сте се или се е повредил 
екранът с околожка.  
Почистване, поддържане и дезинфекция: За да поддържате екрана с околожката в добро 
състояние: 
1. Не използвайте абразивни материали, почиствайте и изплаквайте в топла сапунена вода и 
изсушавайте с мека тъкан. 
2. Всяка част, която е в допир с кожата на ползвателя, да се дезинфектира със спирт.  
Сфери на употреба: Този екран с околожка е проектиран да защитава очите от наранявания 
от механичен удар или пръски от течности. Екранът с околожка е маркиран на околожката, 
на челото и на екрана със серия от числа и символи, които посочват производителя, полето 
на използване, защитните способности и характеристики на протектора за лице. Съответните 
маркировки на екрана и на околожката са както следва: 
Маркировка на екрана: 
СЕ – сертификация СЕ 
S – символ на екран с усилена якост 
F – символ за защита срещу частици с висока скорост, ниска енергия (45 м/s) 
В – символ за защита срещу частици с висока скорост, средна енергия (120 м/s) 
1 – оптичен клас   
ЕР – идентификация на производителя 
Маркировка на околожката: 
СЕ – сертификация  СЕ 
S – символ на екран с усилена якост 
F – символ за защита срещу частици е висока скорост, ниска енергия (45 м/s) 
В – символ за защита срещу частици е висока скорост, средна енергия (120 м/s) 
3 – символ за защита срещу капки и пръски от течности   
ЕN1731 – номер на стандарта, на който отговаря продукта 
EN 166 – номер на стандарта, на който отговаря продукта 
ЕР – идентификация на производителя 
Сменяване на резервни части и аксесоари: Използвайте само оригинални резервни части. 
За да смените екрана, Вие трябва да се уверите в съответствието на маркировката и че 
правилният екран е монтиран. 
Срок за употреба: Проверявайте за увреждания редовно. Когато околожката стане твърда и 
чуплива, трябва да се смени с нова. 
Предупреждение 

• Този продукт е срещу опасност от среден удар, но не е нечуплив. 
• Не видоизменяйте и не променяйте протектора за лице. 
• Наранен или надраскан екран намалява видимостта и сигурността и трябва да бъде 

отстранен веднага. 
• Този продукт няма филтриращи функции. Той не защитава от разтопени метални 

пръски, топли твърди частици или електрически наранявания. 
• Винаги проверявайте с контрольор, за да сте сигурни, че те отговарят на работните 

условия, направете справка със съответния  европейски стандарт. 
• Материали, които са в контакт с кожата на ползвателя, могат да предизвикат 

алергична реакция при някои хора. 
• Ако символите F, B и А не са отразени върху екрана и околожката,   това е по-ниско 

ниво на защита на протектора.  
Сертификация 
СЕ маркировката е издадена от нотифициран орган № 0070 
INSTITUTE NATIONAL DE RECHERCHÉ ET DE SECURITE 
AVENUE DE BOURGOGNE/ B. P. 27, F54501 VANDOEUVRE, FRANCE 
Europrotection France, Sacla,  гр. Лион, тел. +33 4 72265960 
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