LEHKÝ OCHRANNÝ
OBLIČEJOVÝ ŠTÍT
FS-253

NÁVOD K POUŽITÍ
verze 2.0, vydáno 5/2020

výrobce:
Faktum Design s.r.o., Karásek 2245/1f, 621 00 Brno, www.oblicejovystit.cz
výrobek je chráněn RCD (průmyslovým vzorem EU), č.z.: 007793716-0001

SESTAVENÍ OBLIČEJOVÉHO
ŠTÍTU FS 253
K nosnému dílu připevněte náhlavní pásek tak aby byl nosný díl stabilně a pohodlně uchycen k hlavě.

průhled
náhr.díl: 189012

nosný díl - rám
náhr.díl: 189002

Odstraňte z obou stran průhledu ochranou fólii.
Nasaďte pravý zámek nosného dílu do
výřezu v průhledu a přidržte.
náhlavní pásek
náhr.díl: 189003

Ohněte průhled a nasaďte levý zámek
nosného dílu do výřezu v průhledu a přidržte oba zámky.
Nasaďte středové zámky nosného dílu do
průhledu a zajistěte.
Zkontrolujte že jsou všechny zámky nosného dílu správně usazeny v průhledu.
zkontrolujte že je náhlavní pásek bezpečně
připojen k nosnému dílu. Pouze tak je obličejový štít FS-253 plně funkční.

Otočte průhled a oba zámky tímto pohybem zajistěte.
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VÝROBCE

OZNAČENÍ CE

1 EN166 3 S
1 - optická třída, základní použití
EN 166 - evropský standard
3 - oblast použití - ochrana proti postřiku kapalinami

S - ochrana proti mírným mechanickým rizikům (zvýšená pevnost)

OZNAČENÍ
MATERIÁLU

EVROPSKÝ STANDARD
A OBLAST POUŽITÍ
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TYPU
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AND FIELD
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TYPE DESIGNATION

ÚČEL POUŽITÍ
Obličejový štít FS-253 je konstruován pouze k ochraně očí a
obličeje uživatele proti rozstříknuté kapalině zepředu i
ze strany a proti mírným mechanickým rizikům.

DESIGNATION
MATERIAL

CE MARKING

Obličejový štít FS-253 není určen k ochraně očí a obličeje
uživatele proti optickému záření, roztaveným kovům a horkým pevným tělesům, prachu, plynům, elektrickému oblouku, částicím s nízkou, střední nebo vysokou rychlostí nebo
energií, nebo kombinací těchto možností. Obličejový štít nepředMANUFACTURER
stavuje 100% ochranu proti nákaze přenášené
kapénkami či jiným
distančním způsobem.

!

EUROPEAN STANDARD
AND FIELD
OF APPLICATION

TYPE DESIGNATION

VŽDY SE UJISTĚTE ŽE VÝROBEK JE
• kompletní a sestavený v souladu s návodem
• vhodný pro danou aplikaci
• správně nasazen
bottom side
upperdobu
side expozice
• nošen po celou
• vyměněn když je potřeba
• bez známek poškození

!

DESIGNATION
MATERIAL

CE MARKING

Pouze při správném výběru produktu, zaškolení, používání a odpovídající údržbě výrobku může být uživatel chráněn před rizikem
úrazu. Pro správný výběr a používání obličejového štítu se poučte
o místních hygienických předpisech, prostudujte dostupné informace, nebo kontaktuje odborníka na bezpečnost
práce.
MANUFACTURER
Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou, mohou být
u citlivých osob příčinou alergických reakcí.

!

Výrobek nevystavujte teplotám vyšším než 121°C nebo
ohni. V opačném případě nesmí být výrobek používán. Před
každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte. Vyměňte části, které jeví známky poškození, jako například škrábance a
praskliny. V opačném případě nesmí být výrobek používán.

INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI:
Výrobek pravidelně čistěte pomocí jemného roztoku saponátu v
teplé vodě. Výrobek je možné ve vhodném přípravku sterilizovat
autoklávem 121°C/20 min., v ozónové komoře, pomocí etylenoxidu,
pomocí postřikové dezinfekce, nebo jiným vhodným způsobem který nenarušuje materiál štítu.
POKYNY PRO NASAZENÍ
Obličejový štít je správně nasazen, když je
umístěn na hlavě dle zobrazení.
INSTRUKCE PRO SKLADOVÁNÍ:
Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle a teplotách vyších než 25°C. Pokud výrobek nepoužíváte uložte jej na tmavém
chladném místě při teplotě +5°C - +20°C
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
průhled:
PC - 0,5mm
nosná část:
PPGF15
náhlavní pásek: silikon - 1mm
Hmotnost: 74g

max.prov.tep. -10°C +121°C
max.prov.tep. -10°C +121°C
max.prov.tep. -30°C +200°C

NORMY A HOMOLOGACE
Ochranný obličejový štít FS253 splňuje požadavky nařízení o OOP
(EU) 2016/425, a je tedy opatřen označením CE. Produkt byl přezkoušen organizací: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Oznámený subjekt 1023, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká
republika. Ochranný obličejový štít FS 253 byl otestován a schválen
podle normy EN 166:2002. EU prohlášení o shodě je dostupné ke
stažení na www.oblicejovystit.cz.
Společnost Faktum Design s.r.o. nepřijímá jakoukoli odpovědnost,
ať už přímou či nepřímou, za škody (včetně ušlého zisku nebo ztráty
dobré pověsti) způsobené spolehnutím se na informace obsažené
v tomto dokumentu. Za rozhodnutí o tom, zda se určitý produkt hodí
pro zamýšlený účel, plně zodpovídá uživatel.

